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Hariciye Vekilimiz Atinada 
Dost Yunan Başvekilile görüştü, Ce
nevre ve Faris müzakerelerini anlattı 

Numan Menemencioğlu dün şehrimize geldi 

Tarih ve mantık hatası 
Arap ımparatorluğu kurmak istiyen
ler ilk hamlede tarihi tahrıf edıgor
lar, en adi yalanları sÖl}IÜqor ıar / 

Yazan: Sadri Ertem 

Antakyadan l\tilldler cemiyetine çe
~len bir telgrafta deniyor ki: 

"Sancak Araptır. Arap olduğunu 

&ıs senesinde isyan etmekle L-:ıbat et-
llıiştir .,, 
AnUı.kyada bulunan "Üsbetül Ame

liılkavmi,, partisine mensup romantik 
tençlerin çektikleri bu telgraf neyi 
ltade ediyor? nu telgraf ne tarihe, ne 
de mantıka uygundur. •Tarihe uygun 
değildir .. Çünkü sancağın 918 Mondros 
ltıtitarekesindcn evvel ve sonra gerek 
.\syalı, gerek A' rupah müstevlilere 
ltarşt pasıl dö,iiştü~ meydandadır. 
9ıs in büyük mağlubiyet günlerinde 
lbrahim Henano tarafından Antakya 
.\rap hükQmetine teslim edilmişti. 
takat 'Beylandaki Türk kuvvetleri bu 

'\nnrı. ~n. 2 ç;;;. 11 
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l Keskin sir.ke küpüne ' 
j zarar verir! i 

, ~J;;;f ~;:·~: i 
~ E 
! vaziyet ~ 
c: = f Milletler cemtyeti konseyinin~ 
~ geçen toplantı.!ında verilen karar g 
~ mucibınce Fransa Suriye ile yap.~ 
~ mış olduğu 80tı istikl<il moohedesi E 
~ nin ta.saikini gen bıraktı; halbıı. ~ 
~ ki Şamdan gel.en habcrkr Suri- g 
~ ye meclisinin bu mut:ilwdeyi tas-~ 
'§ dik ettiğini bildiri.yor. Suriyelf. g 

- ~ Zerin emrivaki yapnıağa 9(Uı§11UJ- ~ 
~fiUH.Cevüı ~ı: 'Nhr ~s.a ~fomo ~ 
~ i ~l, 1.enfne olan bir hlid~edlr. zı. ~ 

~ ra Suriyelilerin henüz filen is-~ 
ğ tiküillerini almadıkları bir za .. ~ 
~ manda bir tarafta' Milletler ce. ~ 

Buram buram! 
Arkıada§lardan biri dün yağan ktı.- f miyetine, bir taraftan da Fransıa ~ 

"ı ttl..'MJir ederken: § hükUmetine kıar~ aldıkları btı § 
- Kar buram buram yağıyordu.,, - . -g garıp ve oUrctkarane vaziyet~ 
D"ye ya...-nu.ş. (Buram huram) ta. ~ farzımuhal ellerine /skenderun ~ 

biri öteden.beri dumanın haooya bu- f sancağı iizeri nde mile.,sir oüı- ~ 
?'ula bunila çıkışını ifade etmek için =_g oak bir 1-."Uooct ve saıtihiyet gc". :_= 
lcu.ıı.anı?ır bir tabir olduğu için bu kc- ) 
limcyi 01..."'llyıınca birdenbire durdum; ~ tiğ~ giln neler yapacaklarını gös- ~ 
kendi kcndmw (Tevfik Fikret) in m.eş ~.ıı~::..~~;11ııı11111ıımırı111ımııı111111 111111 1111111ıııı 111111111111ıi 
kur (Şairin çubuğu) ba.şlıklı manzu. ----:--:::=-=~-=--------
~ndc1.'i: iSPANYADA 
llııram buram çubuğımdan kopan dıı- O O O 

· mnnıarın 20, Alman var 
Döker dudaklarmın ihti::azı handanı 
ıcmini smuıte bir ince nükte baranı ... 

Mısralannı hatırladım. Şairin çu. 
buğundan buram buram dum<Zn çıkft. 
Öı gibi ç.ok yorıılmu., bir adam da bu
ram lntmm terliyebilir. Karda hava
~n U:ıpa lapa, 1...ıt§ba~ı, suluscpken ... 

BerJin 28 (.A.A.) - Reuter ajansı, 
Fransız mahafillerinin general Fran
ko kıtaatile birlikte İsı>anya muhare
belerine iştirak eden Almanların ade
dini 20, 25 bin olarak tahmin ettikleri
ni bildirmişti 

!1ibi şe1cfllerde diişebilir. Fakat ''lw. -------------
1'am bumm Txır 1ıa?7ı11or.,, demek doğ- B u g Ü n 
"u bir ifade ~yılabilir mit 

Hasan Kum4jayı Benim Anladığım 

tanıyor musunuz? 
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Mehmet Akıf 
Yazan: 

Refik Ahmet Sevengil 

• • • 
1 aht istemıqorun: 

Çok güzel tarihi bir hikaye 
Kdircan [{AFLI 

• • • 
Kadırga Talabe Yurdunda 

bir saat 

- Bir ropörtaj -

Yarın 

KURUN 
ilavesi çıkıyor 

Bu sayıda okuyacağınız çok cntercs
san yazılardnn biri: 

"Helen!. Güzetıiğın 
benimdir!,, 

ffcyethnh::den dün şe1ırimize gelen 
B. Mcnenıcnoioğ1u 

Atinada bulunıın Hariciye Vekili • 
miz doktor Rüştü Aras yarın Atinadan 
"Romanya" vapurile hareket edecek ve 
cuma günü tstanbuldan doğru Ankara
ya gidecektir. 

(Sonu: Sa. ! Sü. 5) 

Türk - Mısır 
muahedesi 

Gelecek ay Ankarada parafe 
edHM .. I 

Nahas Paşanın başkan
lığında bir heyet 

bekıeniyor 
Mısır başvekili 

Nah as Paşanın 

memleketimize ge
leceği havadisi bir 
kere daha cn.nlan
mı§tır. Ancak bu 
havadis bu sefer 
daha inanılabilir 
bir esasa dayarı

maktadır. 

Nalı as Paşa bun 
dan birkaç ay ev-

Mı:ınr Başvcldli \'Cl İngiltere - Mı-
Nahas Paşa sır muahedesini 

im7.alamak Ur.ere bir heyet başkanlı
ğında Londraya gittiği ve oradan Pa
rise geçtiği sıralarda kendisinin, An
karaya geleceği rivayet edilmekteydi. 

(Sonu: Sa. ! Sü. 5) 

Atatürl~'ıla Anl.araya ilk ayak ba.sttğı 
güniln yıldöniimü olan 21 i11d~amm 
pazar gUrıü Ankara sporcuları ara
sında bir soka.le ko§-u.su yapıldığım J 
8iln ya..-muıtı7c. B.rrada1ci resim.de kc. 
§ıtyu ka:xınıı.n. ~i~'in hcd.cf...c gcldi§i-ı 

m gorıı.yorw! 

----------------------------------------

Almanya an 
Yeni bir hadise çıkacak diye 

Korkuluyor 
Atmanganın muhlac olduğu madde
leri bir lngilız şırketi verecekmiş 

ltalyayı Almanyadan ayırmak istiyorlarmış 

ltalya ile Fransa Almanyaya 
para mı verecek? 

Londra 28 - Avrupa memleketleri 
ile ln~iHz dorninyonları arasında mal 
mübadelesi yapmak için teşekkül eden 
bir şirketin Almanya ile bir anlaşma 
yaptığı söylenmektedir. 

Bu anlaşmaya göre, şirket Alman
yaya muhtaç olduğu iptidai maddkri 
verecektir. 
HlTLER NE YAPMAli 1ST1YOR? 

Paris 28 - L-Ondradan bildirildiğine 
göre İngiliz siyasi mahafilinde "Hitler 
ne yapacak! Ne istiyor?" sualleri zi
hinleri işgal etmektedir. 

Çünkü. Alman devlet reIBinin ispan
ya işlerine daha şiddetli bir şekilde 
karışacağı veya tamamile geri çekile
ceği ihtimalleri ,·ardır. 

(Sonu: Sa t Sil. n 

/ng·liz 1 aric'yo na:ın E den t.'e so1da 
Alnumyan n Londra biiytık clç:si 

V on Ribbeııtrop 

MEHMET AKİF 
Dün heyecanlı 

toprağa 

Gandi yine 
sahnede 

Londra, 28 (A.A.) - İki senelik bir 
ısüküttan sonra Mahatma Gandi dün, 
Hint mılli kongresinin toplanmış oldu
ğu Fczpur yakininde, 10 bin ki§ilik bir 
dinleyici kütlesi önünde bir nutuk söy
lemiştir. 

Londra, 28 (A.A.) - "Daily T~leg
raph" gazetesi, "İngiliz kıtaatı Hint 
mağazalarını yağma ediyor,. ba~hğı al
tında Bombayılan aldığı bir haberi neş
retmektcdir. Bu habere göre, Wiltshire 
~ laymın birin: i taburunıı mensup 300 
tngiliz askeri 30-40 kişilik gruplar 
halinde noel yortusunun arifcsirJ:ie V'C 

yortu günü Hint mağazalarına tecavüz. 
lerde bulunmu§lardır. 

bir tezahürle 
bırakıldı 

tlstımlic: Şehitliğe götürülüyor 
(Yazısı 2 iııci sayıfad.a) 





EdeBiııat 
"' ~ ,,..,, ,, 

Mebmet Allil'ln bana 
görilaen portresi 

Yazan: 

Refik Ahmet Sevengll 

Mehmet Akif 
Evvelki akşam zarif ve edip dostum, l 

bekim ve hakim ~ıikrü K.aı!nil'le soh -
bet ediyorduk; bir aralık durup durur
ken bahsi değiştiren muhatabım: 

- Mehmet Akiften ne haber? 
Dedi. 
- Birkaç gün önce Hüseyin Siyret 

bahsetti. Hasta ümitsizmiş ; ziyaretine ı 
gidenleri tanım·yormuş ! 

Dedim. Karştlıklı hayıflandık; ne zc:.-1 
mandanbcri beklenen kara haberi işit· 

nıe!cte biraz daha gecikmiş olmayı hü- 1 

zünle istiyerek sustuk. Masanın üstün
tl.c duran saat yirmiyi gösteriyordu. 

• Gece eve döndüm, birru: sonra tele
f:mc1".' Ö:ner Rmı Doğrul'un boğuk ve 
muztar·, sesi beni arryordu: 

' - Ü5tadı kaybettik. 
Dedi. 
.HeyMt, o, yedı aydır :;il§h Sıhhat 

ustalığı ilk bak:şta göze çarpıyordu; dış 
mükemmelliği bir edebiyat e1;eri için el
bette iyi bir takdimdir; fakat bu şekil 
güzelliğinin arkasında asıl insanı saran 
heyecanlan ölçüye sxğnuyan engin bir 
ruhun çarpıntılı musikisiydi. Mehmet 
Akif'i okuyan adam, herşeyden önce 
''Büyük bir şair,, le karşı karşıya oldu
ğunu kabul etmek ve san'atin insanı 
çekip götüren kudretine teslim olmal: 
vaziyetindedir. 

''Safahat,, ın yedi cildini baştan a!ja
ğrya kadar saran hava içinde şaire şa
irlik vasfını kazandırmxş bir tapu senedi 
gibi dalgalanan heyecan, hangi menba
lardan kuvvet almaktadır? 

Akif'in şiirlerinde başl ca üç vasfın 
hakimiyeti göze sarpar: 

1 - İçtimai. 

Z - Millt 
3 - Dini. 
Şair. içinde yaşadığı cemiyetin man

zaralarını fevkalade kuvvetli bir mahalli 
renkle tasvir etmiştir. İstanbulun fakir 
ve orta halli srnrfı, bu §iirlerde maddi ve 
manevt hayatının bütün akışile canlı, 

kuvvetli, elle tutulur, gözle görülür bir 
şekilde yaşar, dolaşır, dilşilnür, konuşur, 

ağlar. 

Mehmet Akif, san'atin içtimai bir 
laymet olduğunu bilen bir adamdır. Ona 
nazaran san'at, kökü cemiyetin içinde 
olan bir varlıktır ve san'atkann duygu 
ve düşüncelerini cemiyete aşılamak için 
kudretli bir vasıtadır. 

Mehmet Akif'in halka aşılamağa 

çalıştığt esas fikir nedir? 

Bugii:n• ferdi mesainin nedir mahsulü, 
hep husran. 

Y<Wan~ böuk tele tek; devri hazır: 
devri cmrı'iyyet! 

yurdunda, sonra Alemdağmdaki köşkte Şarkın asrrlarca süren tevekkül, 
ve nihayet Beyoğlunda Mısır apartıma- infirat, i'tizal, tenbellik, meçhul ve 
n·nd:ı hergün ölümle pençele§irken za- manevi bir kuvvetten yardım ummak 
rr...ı.ı..ı bi::i onun acı ölümü haberine hazır- • vc oturmak şeklindeki tehlikeli alışkan
lıyo::- r.:uydu, nedir? Sakin bir ıztırap lığını sarsmak için uğraşan şair, tek 
içinde sordum: bir manzumesinde gönül fantezisine, 

- Nerede, saat kaçta ? şahsi derdine, ferdi tahassüse yer ver-
- .,..,.•srr apartımanmda, saat yirmi- miyor; şiirlerinde kütleyle meşgul ol-

yI ç•yrek geçe... duğunu, içtimai yaraları deşmeğ.e uğ-
Tesadüfiln bu garip cilvesine hiç bir raştığını, cerniyete kendi düşüncesine 

htr · mana vermiyorum; biz doktor göre yol çizdiğini görüyoruz. Mehmet 
~ilkrü Karnil'le Akif için yanıp yakılır- Akif bu sahad::ı. eşsiz bir san'atkardır. 
ken o ayni dakikalarda gözlerini artık Şairin eserlerinde bulduğum "Milli,. 
bir claha açmamak üzere yummakta olmak vasfını evvela şöylece izah ede
• • 1 yim: İçinde ya.şadıgwı cemiyetin haya. ımrn. 

Ve nihayet işte Üniversite talebesi- tını tipik hususiyetlerile canlandıran 
nin kadir bilen değerli elleri üstünde yerli malzeme, yerli renle, yerli koku, 
ıerefli bir tabut, Edirnekaprya doğru yerli 11eyecan ve ifadeyi t~ıyan bir 
süzülüp gitti. İstiklal marşı şairi, bu- san'at elbette millidir; Mehmet Akif
gün §eh:tlikte inan ve iftiharla dolu bir te bu unsurlar tamamen vardır. Ca
göğils gibi kabarın-~ taze bir toprak yr. nakkale ve Anadolu İstiklal harpl;r;. I 
ğırundan ibarettir ve gençliğin İstiklal nin göğsümilzü kanatlandıran muaz
marşmı söyliyen sağlam sesi bu meza- zam heyecanı, ancak onun mısraların
rm üstünde bir saygı musi~sile yükse- da tunçlaşarak ebediyete doğru muh-

teşem, bir abide halinde uuı.yıp gitmek 
lip yankılanıyor. imkanmı buldu; bunu da hes:ıba k:ıt-

Günler geçecek ve biz yedinci Safa-
hatın mukaddimesindeki son mısraları m2.ktan elbette geri kalnı.ıy::ı.cağız. 

Garip bir 
dolandırıcıhk 

l 

Birdenoire 2engin 
olnıak istemiş! 

Evvelki gün Ba
br köyünde çok ga
rip bir dolandırıcı

lık hadisesi olmuş 

ve dolandıncı su -
çunu işleyemeden 

ya kal anmıştır. 
Vak'a şu şekil

de geçmiştir: 
Tekird::ığlı Hli -

seyin oğlu Musta
fa admda biri, Ba
lm!~öyünün Mah -

Hüseyin oğlu mut nahiyesine bağ 
Mustafa h ikitelli köyilnlde 

oturan Recep oğlu Ahmcde gitmiş ve: 
- Sizin küçük Halkalı çiftliğindeki 

arazinizi sat.n almak istiyorum .. 
Demiştir. 

Ahmet, teklifi kabul etmiş, 10,500 
liraya pazarlık yapılmış ve notere gi
dilmiştir. Mustafaya burada hüviyeti 
sorulunca şaşırm:ş, 10,500 liranın yüz
de onunun derhal verilmek icap ettiği i
lave edilince şa§kınlrğı büsbütün artmış 
tır. Noter, bu vaziyet karşrsmda Mus
tafadan şüphelenerek polise haber ver
miş ve dolandırıcıyı yakalatmıştır. 

Şehircilik m 1itehassısı 

Piilr ise gitti 
Şehircilik uzmanı M. Prost dün ak

şam Parise hareket etmiştir. Profesör 
İstanbulun imarına ait avan projeyi 
hazırlamış ve İç Bakanlığma vermiştir. 
Profesör Pariste diğer bazı §ehir işle -
rile meşgul olacak, birkaç ay sonra te-k
rar istanbula gelecektir. 

Gülizarın duruşması 

Yakın akrabasından birisini öldüren 
~q 'dlı birini, Galatada öç almak 
maksadile öldürmekten ağır cezada du
ruşması yapılan Giili.zarm duruımasına, 
ıdün devam olunmuştur. 

Duruşma, müdafaa şahitlerinin din
lenilmesi safha~ındad.ır. Bu arada, Na
zire ve Vesile, son müdafaa şahitleridir. 

Müddeiumumi esastan mlitaleaınru 

bildirdikten sonra, müdafaa yapılacak 
ve karar verilecektir. 

Baytar mektebinde yaptı; böylece 
müsbet ilimlerle olan teması Akif'in 
Islamlığmı hurafelerden temizlenmiş, 
iyi ahlak, içtinıa.J fazilet, sağlam ve 
geniş bir dindaşlık sevgisi halinde bir 
iman kılığına bürümüştü. 

Zaman geçiyor, telakkiler değişi
yor, insan cemiyetlerini idare eden 
hakim düşünceler yerlerini yenilerine 
brrakıyordu; fakat Mehmet Akif'in 
bir eski zam.an dervişi gibi ilahi bir 
cezbeye tutulup içine kapanmış olan 
gözleri, etrafta olup biteni göremiyor
du. O, bir eski zaman filözofu gibi son
suz bir araştırmanın heyecanına dal
rnrştı: 

3 - KURUN 29 t. KANUN 1~ 

Sağ tık 
ıerde 

ispelderleri mektep
çanşmalJa başladıtar 

Bütüı1 muallimler 
muayene edHece < 

Ortaokullarda sınıf vaziyetleri düzeld 
Galatasaray lisesi coğ:afya öğret -

menliğine, Haydarpaşa lisesi coğrafya 

öğretmeni Macit Selçuk sanat enstitü -
sü idare işyarlrğına Mübeccel, Üsküdar 
kız enstitüsü coğrafya öğretmenliğine 

Mefharet tayin edilmişleı:4dir. 

Kültür Bakanbğmın son yaptığı na
killerle orta okul ve liselerde açık bulu
nan türlü c;ers öğretmenlikleri doldu -
rulmuştur. Bütün vilayet kültfü direk
törlüklerinden gelen ve srnıf vaziyetle
rini gösteren istatistik ve kadrolar üze
rinde orta tedrisat direktörlüğü de ya -
kından meşgul olmaktad!r. İstanbul ili 
içinde olduğu gibi bir çok vilayetlerin 
lise ve orta okullarm!da sınıf durumu, 
talimatname ahkamına göre muayyen 
mikdara indirilmiştir. 70-80 kişilik sı
nıflar yeni açılan şubeler vasıta sile 4 O 

-50 talebeye kadar inmiş bulunmakta
dır. 

Diğer taraftan Kültilr Bakanlxğı ö
nümüzdeki ders yılı için okul ve talebe 
vaziyeti ile şimdiden meşgul olmağa baş 

l:unıştır. Orta öğ:etim dairesbde !:uru 
lan komisyon bu işle meşguldür. t 1: o 
kullardan bu yıl mezun olacak tr.1eb 
sayısr kültür direktörlüklerinden L ten 
miştir. 

öğre1rnenler muayene 
ediliyor 

Kültür direktörlüğü öğretmenleri 

sıhhat işlerile yakından alakadar olma 
ğa karar vermişti:. Sağlık ispekterler 
öğretmenleri sık sık muayene edere 
s:.ığltk durnmlarma ait raporlar tesbi 
edeceklerdir. Bundan başka sağlık is 
pekterleri öğretmenlerin göz kulak u 
zuvlannm muayenelerini de ayrıca y 
p3caklardır. 

Muayenelerden sonra doktor tara 
fmdan öğretmenlere sağlık mevzula 
dahilinde konferanslar verilecektir. 

Okullar dört gün kapalı 
Yılbaşı münasebetile okullar 30 bi 

rinciltanundan itib<ıren pazartesi saba 
hma kadar tatil edilecektir. Dersle 
pazartesi günü başlanacaktır. 

Şar~~ ·Demiryo!larında 
Devlet idaresi faa (yete geçti 
Memur ve müstahdemıere tamim pÖnderıldi, 

• ::.> 

müesseset1e milli bir manzara vermeğe çauşılıqor 
Şark deı:ıirycllarını~. "Devle! demir 

yolları idaresi,, ne geçmesi dolayısile 
müesseseye milli bir manzara vermek 
hususunda faaliyete geçilmiştir. tık 

Sar'ası tuttu 

iş, eski "Şark demiryolları,, bina.sının Meşhut SUCj kanununa gör 
görünür bir yerine büyük kıtada bir duruşması yapılan bır1, 
''T. C. D. D.,, işareti koymak olacaktır.j Hakjeri sa~onilnda bir 

Elektrikli! tenvir edilecek olan Ye nöbet gc ~irdi 
dört metre boyunda, dört metre enin
de bulunan bu levha hazırlanmıştır. 

Dün idarenin direktörlüğü eski 
Şark demiryolları memurlarrna bir 
tamim göndermiştir. Bu tamimde 
"Şark demiryolları şebekesinin 1 ka
nunusani 937 tarihinden itibaren, Dev
let clemiryollarr tarafrndan idare edi
leceği memur ''e miistahdemlere bil
dirilmektedir. 

Aynca şimdiye kadar ki iyi çalışma
larmdan dolayı kendilerine teşekküı· 
edildiği gibi "bundan sonra da bu hiz
metleri aynı surette ifa ederek yeni 
idarenin takdirini kazanmaları,,, te
menni edilmektedir. 

Dün mücsse..cıede memurların takdim 
merasimi yamlmrştır • 

Mehmet isminde biri, dün hakar 
suçundan meşhut suç davalarma bak 
hakyerlerinden istanb:.ıl asliye dördü 

• cü ceza hakyerinde muhakeme edilir 
ken, sorgu sırasmda, sar'ası tutm 
düşmüş, bir nöbet geçirmiştir. 

Kendisi, tedavi edilmiş ve rahatsx 
lanması dolaytsile, müdafaasını b3ş 

gün yapması kararlaştırılmıştır. 

Çocuk fems l!eri rağbet 
görüyor 

Şehir tiyatro.au çarşamba ve cuma 
tesi günleri öğlcdc:a sonra çocuk te 
silleri vermektedir. 

Temsiller ilk okul talebesi t2.rafı 

dan büyük bir aliika ile karşılanma 

B. Hasan Saka tadır. 

C. H. P. Grupu Asbaşkanı Trabzon Temsillerde fazla tehacüme mah 
Lamakfrnlcırda m1sın, nerdesin ey::;,~ saylavt B. Hasan Saka evvelki gün kalmamak üzere okullar semt üzeri 

Şehrimize gelmiş ve dün aksam Anka- taksim edilerek tiyatroya sıra ile a 

Ancak burada bir noktayı göz ö-
hatrrlıyacağız: " nlinde bulundurma.k lazım.dır: 
Yoktur eZamimdcn . şu sağır kuJ:ibede Mehmet Akif'in milliyet telakkisi 

ile bizim bugünkü düşüncelerimiz ara. 
smda açık bir fark yok mudur? Biz 
milliyeti onun ve daha evvel Namık 
Kemal' in anladığı gibi mi anlıyonız? 

Dönerim enfü.<J ü afakı ezeldenberidir. • 

S~ilip~~~w~1~~o~k~~~=ra=y=a=g=i=tm=~~t=~=·;~;~~~;~;~~n~a~c=~~~la;r~<l~rr;.===~==~~~ bir iz; 
~Zer Safahatımdaki hiisrıan bile sessi~! 

:(. :{. :(. 

Benim yetişme senelerim, Mehmet 
Akifm Tevfik Fikrete Amerikan mekte
binde vazüe aldı diye çattığı ve o yüz
den birçok kimselerin Akife şiddetli 
hücumlarda bulunduğu yıllara rastge· 
lir. Onun adınr ilk defa bu münasebetle 
duydum. Tevfik Fikreti o sıralarda hiç 
bir fikri esaretin gölgesini ta§ımıyan, 

yeni, hilr ve ileri bir hayatın özlentisini 
terennüm etmiş bir adam olarak ideaJ 
sayıyordum; kendisini yakından tanı

madığım, hatta görmediğim halde eser
lerinin ve bilhassa bu eserlerdeki kah-
raman teceddiltperver ~ahsiyetinin te
sirile sanlarak ona tapınıyordum. 

Mehmet Akil hakkındaki ilk intibarm, 
tamamlle aleyhtedir. 

Seneler geçti: Mehmet Akif'in eser -
!e~nl baıtan ıonun:ı kadar okudum: !a
irin arQz vernlne olan hakimiyeti, tUrk

evesi i inde kullanı taki 

Elbette değil. 

Zarı, 
Seni yer yer arayan Y<ı§l.arımmı izleri

dir! 

Bizim milliyet telakkimizle onun Bu sahada muztarip. bir muhafaza. 
düşünceleri arasında ehemmiyetli fark kar olarak kaldı; çünkü mazi dekoru 
vardır; fakat vatanperver Meh- içinde harikulade olan Akif, istikbali 
met Akif bir devrin haleti ıı.:~ g<>rm.ek ve cemiyetin yürüyüş istika
hiyesinl en iyi ve san'atkarane metlerini çizmek vaziyetinde deftildi. 
bir şekilde temsil eden adam olmak Halbuki Tevfik Fikret'in asıl büyUk 
itibarile zamanına, muhitine göre mü-· olduğu saha budur. 
naka.şa edilmeli ... ve büyük Akif, saffe. Seneler benim Tevfik Fikret'e ol::ı.n 
lığında zam.ruımı kapamış bir adamdı; bağlılıP.-ımı azaltmamış, fakat başlan
omm nesli bütün telflkkilerile beraber gıçta M~hmet Akif'e karşı duyduğum 
göçüp gitmişti: şimdi o mazinin son fena hiss;mi tama.men gidermiştir. 
san'atkar sesi de tarihi rolünü vap1p Birini sevmek, ötekisini yermegı 
bitirmiş olarak sönmüş bulunuyor. icabettir.nez. Esaoon san'atı i<'timai 

Bu şiirlerin ÜC(üncü vasfı "Dini,. krymet olarak anlayışta ikisi birleı;;i
olmaktır; birçok kimseler bunu Akü- yorlar; ancak cemiyete san'at vasıbı-
te birinci vastf olarak sayarlar. siJe telkin etmek istedikleri fikirlerde Evvelki gün ve gecesi yağan 1.ar lstanbulu buradcz7d resirıı.de glJrü1dü 

Fatih camii müderrislerinden İpek- aynlrvorlar. gibi tamanıik beyaza. b-ürünıü.ştil. Düıı lcar yağmamış, /abat kar sovuğu d 
li hoca Tahir efendinin oY,lu, aile lçir-

1 
Her kı::vrr:cti kcı1di rnhasında ölç- vam etmiştir. Bilhassa ak.J<Lm ü.stii, yollard..rılci gilndüz criycıı 7~arlar doı 

de saı?lam bir İslam terbivesi aıarak l mek li.izumunu bir kere daha işarete- çekmiştir. Diln gece lmlutlar S1ynlmış bulunuyordu. 
yetiştikU!n sonra yüksek tahsilini delim. . RasatJ141ıe<J,en aldığımız maJ:umata göre kar iht{mali bug'iin a.c yoktur. 

-~~~~-~--~~~-~~~~~~~~--=---~~~ ~--~~~--~~~~~~--~~~~~~---
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Taht . . ' ıstemıyorum ... 
~ 
:: 
= = 
Kadırga 1 alebe Yurdunda bir saat 

~111111111 'JllHllllHllll"lll111111tlllltı11111llllllt1111Ulllll111 Yazan Kadircan Kaflı l 
uıııuııfr: ikiyüzden fazla talebe 

bu ideal mektep 
içinde nasıl yaşıyor,ar? 

Biu.nsta imparatoriçe yani Vasili
sa olmak hemen hemen bütün genç 
kızların ve kadınların en büyük dilek
leriydi. 

Fakat prenses Angelika ayağını y(7 
re vurdu ve bağırdı: 

- Ben V asilisa olmak istemiyo
rum. Ben taht istemiyorum. Taç ist.e
rniyonını ben ... 

Babası prens Tamas'ın sakalı kız
gınlıktan titriyordu. Kızmm üstüne 
yürüdü: 

- Sus!.. Senip. arzunu sormuyo
rum ben ... Sadece emrediyorum. Gide. 
cek.sin! 

Yerleri t:ekmeliyormuş gibi hızlı 

adımlarla odadan çıktı. 
!.fora prensi Tomas aç gözlü bir a

damdı. Gözlerini Bizans tahtına dik
miş, oraya oturmak ve imparator o!
mak istiyordu. Ah, o zaman neler ya
pacaktı! Küçük Asyada ancak bar~ 

barlıklarile tutunan Türkleri nasıl tc. 
peliyecekti. Yükseltecekti. 

lşte son zamanlarda Türk padişahı 
Yıldırım. Beyazıdm yardmıile Bizans 
tahtına. çıkan Manoel, onun kızı pren
ses Angelika'yı istemişti. Hatta kızı 

alıp götürmek üzere bir de V enedik 
gemisi limana girmiş bulunuyordu. 

Bizans sarayı sırlarla dolu bir yer
di Kardeş ka"g'alan, baba ile oğul ve 
torun arasındaki taht gürültüleri onu 
sarsıp duruyordu. Birisi diğerini taht
tan indirmek için Türk padişahına yal 
varıyor, padişah da bu yardımı esirge
miyordu. Fakat gözlerine kızgın sirke 
akıtılarak hapse atılan eski impara
torla kardeşi bir kolayını bulup kaçı. 
yorla.r, Türk padi ı::ahma şöyle diyor
lardı: 

- Eğer bizi Biz:ıns tahtına çıka
rırsan sana. he:- yıl elli bin altm vere
ceğiz. Bundan başka harbe gidersen 
on iki bin Mkerle hemen senin emrine 
gireceğiz. 

Tiirk padişahı bunu da kabul edi
yor; biraz önce kendi eliyle Bizans 
tahttma otmttuğu ada.mla.rr hapse at
tırıyor, diğerlerini onların yerlerine o. 
turt11yordu. 

Prenses Angelika eski Yunan gü
zeJf~n en parlak örneği olan bir 
kıi:iı, Çekme burnu, nar yaprağı ren
ginde dudakları, iri kara gözleri ve 
pınl rıml dalgalanan kara saçlarilc, 
:ıısiz. b·r güzeldi. Bizans tahtı hiç 
şüpM$iz bu kadar güz.el bir impara
toriçeyi görmem~ti. 

Prenses Angelika cesur olduğu ka
dar da zeki ve bilgiliydi. 

Severek evlenmek istiyordu. 
Halbuki henüz hiç kimseyi sevme

mişti. 

O, tam manasile bir erkek bekliyor
du. Öyle bir erkek ki dalavere ve dal
kavukluğun ne olduğunu bilmesin! 
Öyle bir erkek ki hiç kimseden yılma
sın? öyle bir erkek ki, yürüyüşünden, 
duru.şundan, bakışından ve söz söyl(7 
yişinden herkes ürksün! 

Bizans sarayı kancıklık ve ahlak .. 
sız.tık yuvasıyd•. 

Mora despotlarmm en mert olanı 
kendi babasıydı. O da işte Bizans tah
tına göz koymuş, ordusile yürüyerek 
erkekler gibi alacağı halde kıznu im
paratora vererek kurnazlık.la ele ge .. 
çirmek istiyordu. 

Küçük bir ümidi vardı: Baba.sı Yo
anis'le birlikte tahta çıkan Manocl'in 
genç olduğunu söylüyorlardı. Kapatıl
dığı hapisten kaçabilmesi, yeniden taç 
giymesi de onun becerikli bir adam 
olduğunu anlatmıyor muydu? Acaba 
istediği gibi bir adam değil miydi? 

Prenses Angelik:ı ister istemez ge
miye bindi ve yoln r;ıktı. 

•'• ık 

Bu bir Vencdik gemisiydi. Gürel 

···································--·············: 
Paraç1z muaqene. ~ 

kuponu i 
Hususi doktorumuz Pazarteııi ~ 

gU!ı.Ieri saat on beş buçuktan yirmiye! 
.kadar gazetemiz idarehanesinde Cu~ 
lmartesl günleri de saat 14 ten 19 al 
ikadar La.leli Tayyare apartrmanlarrl 
:1Y.inci daire üç numarada dalma okul . . 
ayııcularmıızı yedi kupon mul~ablllndc ~ 
:kabul eder. : 
1 ................................................ 1 

Angelika'nnı Bizans tahtına geçmesin
den V enedikliler de fayda umuyorlar
dı. Çünkü Türklerin gittikçe kuvvet. 
lenerek Adalar denizine donanma çı

karmalarından kuşkulanıyorlar; Bi-

zansla birlik olmak istiyorlardı . Dışarda on sekiz bralJa atınabiten 
Adalar denizinde korsanlar doluy. · k 

du. Fakat çoğu Katalanlardı. Bwtlar bır aolap 1çerae onca hır 
sa Venediklilcrle dosttu. Venedik g(7 liraga mal ediliyor 
misi, :Edremit ve Ayvalık kıyılarından 
Midilliye ve Boğaz önündeki adalara 
küçük gemilerle saldıran Türk korsan 
!arından çekiniyo~·du. 

Anadolu yakasına ve Boğaza yalt
laştıkça Türk korkusu da başlıyordu. 

Güzel Angelik:ı'nm kalbi gittikçe 
soğuyor gibiydi. O zamana kadar Türk 
ler hakkında duyduğu sözlerin hepsi
ni birer birer hatırlıyordu: 

- Türkler düşmanlarının damarı~ 
rını açarak kanlarını bir çömleğe ko
yar ve sıcak sıcak içerlermiş. Türkler, 
uzun boylu, kocaman kafalı, iri dişli , 

dev gibi adamlarmış; eğlenmek için 
düşman kadınlarını ölesiye kırbaçla 

döverler, etlarini çiy çiy yerlermiş!.. 
Daha bunun gibi neler de neler! 
Zaten bu korkunç hallerinden dol2-

yı Bizans ve Avrupa. askerleri Türk
lerden korkuyorlarmış da karşı koya
mıyorlarmış ! 

Venedik gemisi Boğaza girmişti. 
Artık korsan korkusu kalmamıştı. 
Fakat sabaha karşı Gelibolu açık-

larına geldikleri zaman direkteki var
diya büyük bir te18.şla haykırdı: 

- Provada bir Türk filosu.. Dos
doğru üstümüze geliyor .. 

Türk filosu dört gemiden ibaretti. 
Sarıca Paşa kumandasında bulunuyor
du. Bu cesur ve akıllı vezir Yıldırım 
Beyazıt taraf mdan Edirneye ordu ve 
donanma kumandanlığına gönderilince 
orada az bir zamanda büyük işler gör
müştü. Fakat en büyük iş Gelibolu li
manını muhafaza için bir kale ile alt. 
mış kadirga yapmasıydı. Bu donanma 
ile de Akdeniz boğazını dil~i zaman 
düşmanlara kapıyacak, Bizansa. yar
dmı gelmesine engel olacaktı. İşte şim
di ilk defa olarak bu Venedik gemisi
nin yolunu kesiyordu. 

Venedik gemisinni kumandanı baş 
kasa.raya fırladı. Türklerin tekneleri 
küçük, kendileri de acemiydi. Gemile
rin bir ikisini haklıyarak geçebilece
ğini umuyordu. 

.Askerler bir iki dakika.da sita.hlan
dılar; toplar dolduruldu ve yelkenler 
alabildiğine şişirildi. 

Türk gemilerinden en büyüğünün 
provasında bir top patladı: 

- Duuurr! .. 
Diyordu. 
Venedikliler dinlemediler. 
Prenses Angelika kamaranın küçilk 

ve yuvarlak kamarasından büyük bir 
korku ve heyecanla Türk gemilerine 
bakıyordu. Acemi oldukları söylenme
sine rağmen çok güul ma.nevra yapı
yorlardı. 

Türk amiral gemisinin ikinci topu 
patladı. 

Venedik gemisi buna birkaç gülle 
yi birden savurmak suretile cevap ver
di. 

Fakat Türk gemileri o kadar ça
buk onun üstüne atıldılar ki bir defa 
daha ateş etmek için vakit bulamadı. 

Türkler bir arslan sürüsü gibi gü
verteey fırladılar. Karşı durmak isti
yen birkaç kişiyi yere serdikten sonra 
içlerinden biri güzel bir latince ile ba
ğırdı: 

- Kımıldamayın! Kaptan nerede? .. 
Prenses Angelika'nın gözleri dört 

a\:ılmışt. İşte Türkler onun gözleri c. 
nündeydi. Başlarındaki sarıkları, dar 
cepkenleri, krsa şalvarlarile çelikten 
birer yay kadar çeviktiler. Uzun ·boy
lu, kalın br..zolu. kaytan bıyıklı, cesur 
ve heybetli adamlardı. Hepsinin de 
yüzlerinde ve hallerinde erkeklik oku
nuyordu. Ne kan iGiyorlar, ne eğler. 
mek için ir.san kesiyorlar, ne de çiy 
çiy et yiyorlardI. Ha.~ta şimdi şu ge
olduğu halde birşey yapmıyorlardr. 

Sarıca Paşa Türk gemis inin krç 
kasarasında ayakta duruyorou. 

Prensea Angelika Türk~re hayran 
olmuştu. Onl:ı.r, o znmann kadar hiç 
görmediği, fakat hayalinde yarattığı 

insanl:ı.rdı. 

Gençliğini arkada bırakmış muhtelif 
yaşta insanlardan birçoğu hayatları
nın gerilerde kalan bir tek hatırasına 
merbutturlar ve bu hatırayı hiç unu
tamazlar: İlk gençlik günleri, mek
tep hayatı, hele geceli mekteplerde ge
çen hayat, daima bir iç ürpermesi ile 
anılır. 

Hakikaten hayatın hiçbir safhası, 

mektep hayatı kadar samimi değildir 
ve olamaz da. 

Dün çok eski senelerde yaşadığcm 

bu hayatın bambaşka bir cephesi ile 
karşılaŞtım. Bir yuva, ki içinde on iki 
yaşından otuz yaşına kadar genç var. 

Maarif cemiyetinin Kadirgadaki ta
lebe yurdundan bahsetmek istiyorum. 
Son günlerde tanıdığım bir genç arka
daşıma dert yanarken bir vesile ile .~ 

yurddan bahsetmişti . 
- Orası olmasa idi belki okuyama

yacaktım. dedi ve kısaca yuvayı şöyle 
anlattı: 

- Her şey var. Dans, bilardo, gazi
no, kütüphane, mütalea odası, sahne, 
spor yeri, atelye .. 

Yurd hakkında edindiğim bu kadar 
izahattan sonra orayı gezme hevesine 
kapıldım. 

YİRMİ BEŞ KURUŞA OÇ OGON 
YEMEK 

Yer yer su birikintileri üzerinden 
atlayarak ve yamru yumru sokaklar
dan geçerek yurdun kapısına geldim. 

MUdiir bay Nuri büyük bir nezaket
le beni kabul etti. Yurdun en eskilerin
den ve · bü yrl meslek hayatına atıla
cak olan mühendis Hüsrev de her ta-
rafı gezdirdi. 

llk aldığım maltimat şu oldu: Yurd
da iki yüz üç yatak var ve hep dolu. 
Yetmiş kadar talebenin yatması ile 
yemesini parasız olarak Maarif cemi
yeti temin etmektedir. Diğerleri ayda 
üç lira yatak parası veriyorlar, yur-

na sert sert baktı: 
- Bundan böyle Boğazdan geçmek 

için haraç vereceksiniz! Evvelce haı
beriniz olmadığından bu sef erli.k ba .. 
ğışlıyorum. Yüz altın ver, donanmayı 
selaınla ve git! 

Kaptan ucuz kurtulmuştu. 
Bu haber hemen gemiye yayıldı. 

Prenses Angelika da öğrenince Türk
lere kan:ı duyduğu hayranlık son de
receyi bulmuştu.. Gemi ayrılacağı sıra
da elini kam.aranın penceresinden u. 
ze.tarak bağırdı: 

- Beni alın! Beni kurtarın! Bura-
da bir Türk var! ... 

Sarıca Paşa kancaları tekrar bağ
lattı. O genç kızı istetti. Kaptanın t.e
pesi attı: 

- O kız büyük Türk padişahı Yıl
dırım Beyazldın dostu olan Bizans im
paratoru Ma.noel'in sarayına gidiyor. 
Türk değildir; Mıora Prensi Tomas'ın 
kı.z.rdır. 

- Sana onu sormadım. Mademki 
kurtarılmasını bizden yalvarıyor, onun 
arzusunu yapmalıyım. Çabuk buraya 
getirin! 

Kaptan kurnazlık düşünüyordu. 
• Sanca Paşa emretti: 

- Tutun bu adamı ... Çabuk o kızı 
getirin! 

Getirdiler. 
Sarıca Paşanın gözleri dört açıldı; 

böyle bir güzeli hiç görmemişti. 
Yıldırım haber aldı ve Bizans im

pa.r3.torunun nişanlısını hemen Bursr . 
ya getirtti. Onunla evlendi. 

Yurdun mütalea 
salonu. hem ta. 
lebelerin oku-
ma.sına hem de 
mJüm.ak.aşa.lıar ı • 

na açıktır 

Yurt miiclföii Bay Nııri 

dun lokantasında da yirmi beş k~ru- 11 
şa sal>ah kahYealtrsı, öğle ve akşam 
yemeği yiyorlar. 

Dokuz senedir açık bulunan yurd, 
ilk açıldığı vakit lıarabe halinde imi!}. 
Yurd müdürü TahSin, çöpleri araba 
araba döktürmüş ve bu arada eskiden 
doğum yurdu olduğu için on beş ka
dar da çocuk isl<eleti bulurımuş. 

:BlR DE BERBER DÜKKANI VAR 

Yurdu geziyordum. Koridorlar ter
temiz. Bir kapı aralığında hiç umma
dığım bir rn1nzara gözüme çarpıyor: 
Bir berber dükkanı 
İzah ediyorlar: 
- Evet, berberimiz de var. Beş ku

ruşa traş ediyor . 
Berber Fevzi ile de şöyle ltonuşuyo-

rum: 
- Beş kuruşa idare ediyor mu? 
- Niçin etmesin. Sabun, ustura n 

srcak su bedava! 
- Günde kaç traş yapıyorsunuz? 
- BelJi olmaz, yirmi, otuz. kırk .. 

OKUMA ODASI~DA NE GöRDOM! 

Okuma odası orta met.tep, lise, üni· 
versite talebeleri ile dolu. Bir kısmı 

ders müzakere ediyor, bir krsmx oku
yor. Oyle bir mütalea salonu, ki mek
tebin ta kendisi. Orta mektep tall'l;e . 
si anlayamadrğım üniver!';ite taleh~si 

ne soruyor; hi~ kim~enin öğrenmekten 
uzak kaldığı bir şey yok. Zengin ol
makla beraber ihtiyaca kafi l;:ütüpha 
ne,, her talebenin istifade!'line amade: 

l\lüta.lea salonunda kafo5imı :ror:ın 

talebe gazinoda. dinleniyor. 

HER ŞEY TALEBENiN MALI 

Bay Hüsrev:-
- Her şey, diyor, talebl'nin kendi 

malıdır. İki ay içinde radyoy:ı altmı;: 

kadar plak ahndT. Nete-kim bu bilar
do da talebe kooperatif hasılatından
dır. 

Gazino eğleace yeri olmakla bera
l;er aynı zt.ıuanda öğı·enilen ve öğreti
len bir yer. En çetin me3eleler burada 
münakaşa ediliyor, tecrübeler yapılı
yor. 

Atclre hdine getirilen mutfağa gir
diğim ıaınan duyarları talebelerin 
yaptu~ı yağlı boya tablolarla süslü 
lmldu.m. Her tezgah, her türlü aletle 
süslenmiş: 

- Burada çok isfülatlı bir talebe: 
(.tl.lrşıyor, dedile;· ; elinden gelmiyen 
r•>k. Mcktehin iht iyacı olan c;yaları 
yapıyor. )fo«ela dı~~uıda on sekiz lira
ya :rapılan dolaplar m~ : zemesi yurda 
ait o:mak ii zere bu bieb~ tarafından 

hir Iirn rcı ;'apılabilır. ~I;: fodir. 

P.PC'"'! vr: .T1!\INART1T~ SALo:.;LARI 
Kı~iık spor salonu, muazzam bir bi

na. Lınaıun eslı.i ~el.ıini de anlattılar. 
Tcmeliai be ~on ) :ıptın.:.ı.. fan sonra bi· 
n::ıJ ı bozmad<m yüksel tere:\. ~ugünkü 

hale getirmişler. 
'l't·msil salonu da ayrı bir binadır. 

Her tarafı çok güzel tablolarla siislü. 
ller taraf renk renk ve çeşit çeşit 
dekorlarla dolu. • 

Bir talebe anlattı: 
- Yurdun yıldöniimi.i.nde verdiği

miz milli bir temsilde ka _i.;3lıktan 

iki kadın bayıldı. Hastahaneye kaldır~ 
' llll~. 

Yurda büyük hizmetleri dokunan 
il üsrev. işin tertibatını yapmış, piya
sada seksen liraya satılan bir aleti 
elli kuruş:ı mal etmişler. 

Yurd mecmoas1mn hazırlandığı 

küçük bir odada~,m. lçcri<;i talebele
rin yaptıkları. şiir. res im ve karika
türlerle d()IU. - 'arikatürler ara~ında 

fünadeni~li lmpıcı Yrs-cfu hamsi h:tlı
{:'mı canlı canh yutarken göri.iyoruz. 
Talebeden meyve yem~e düşkün Hil
mi kUfc ı~incle <lers okuyor, Kurban 
bayramı günü bir kurban kesen mek
tep direktörü bay Nuri, koyunun üs
tüne bir.miş Sırat köpl'iisünden geçi
yor; kurba~a meraltl·sı doktor, ha'\"uz
dnn kurbağa avlıyor ve yurda kabul 
edilmek i.3tiyen talebelerin demir ka
pı ukasmda bekleyi ~!eri görülüyor. 

Ben, en ziyade son resim tizeıinde 

durdum ve sordum: 
- Demek yurda tehacüm var?. 
Ta1ebeler izah ettiler: 

- Elbet.. Yurd talebenin mektep 
kadar muhtaç olduğu bir yuvadır . 
Kadirganın sapa bir yl'rine gömül

müş olan Türkiyenin hu yegane talebe 
yurdunu mekt~p çocuklarının biraz 
is tirahatleri için kurulmuş bir yer san
mayınız. Yuvanın kimlere. ve hangi 
çoı:uklara kucak açmış oldu~unu siz~ 

ayn hir raz·r.ufa n~ · a tac.'!k '\"C yurd 
h:ı1dimdaki filuimi tle orada söyleye
ceğim. 

N.A. 

Sanca. Paşa. önüne getirilen kapta. 

Prenses Angelika Yıldmm Beyazı- ' 
dın şahsında yıllardanberi hayalinde 
süslediği erkeği bulmuş, onu sahiden 
derin bir a§kla sevmişti. Yıldmm Ar.
karada Aksak Timura esir olduf-u za
man oğulları bi1e aalpmamıl}. fakat 
gilzel An~eJika. bin diği bir kafaları 
kadirgası içinde Garbc ı:idc::-kcn arkr-\ 
sına baka baka birçok gözyaşları dök-
müştü. · TalebeU,,.. bir eğıenıce da.ki1casaıdn. 

~· 
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- Enıt, Topkapı merkez rüştiyesi • ta yudıiı nedir? Saniyen, sahiden bu 
"e!... kadar zengin, bu kadar mallı mülklü 

- Şunda ne yazıyor, okusaaa bana!. mü? İrat ve akarlardan maada konak • 
Oilan yutkunuyor, kekeliyor, yazı • lar, yalılar, köıkler, atlar, araba sahi • 

h bir türlü çıkaramıyor. bi rr.i? •. 
Edaak, arkasında ao!uk yeldirme, Bunlar cl.:\1nı İse tam Halizenin de--

tebdili kıyafette mma o iki oğlanla ko- diği kimilelerden ... 
lluıurken, bqına sımsıkı sarmaladığı Siması nasıl acaba? .. Güzel mi?. Sa
lıaıörtüsü aralanmıı bittabi; nur gibi nım mı, kumral mı, esmer mi?. Heri • 
>iizü meydana çrkmıı. Kartı uzatırken fin delikanlı demeaine bakılma herhal
de kolun senit yeninden kar gibi eli, ı de genç olacak ••. Fakat fU da var: De -
dirseğe kadar aıçılmı§··· likenlıbğm tmm yok ki... Dara gelin • 

Uzuftefek birdirbir, eairalmaca oy • , ce 38, 40 yaıındakilere de delikanlı de
llıyan, 17, 18 ini bulmuı bir alay hay • yip çrluyorlar .•. 
"-na beygirl, seğİrtmİılerdi etrafa .. Ar- ister misin o .da evli olsun; zira böy
llz arsız lr.Juyorlar; biribirlerile iti§İ - le paf8 zac!eleri, on yedi, •n sekizinde 
torlar, türlü tatlar atıyorl~.:h. evlendirirler... Ergense bile mutlaka o-

Edacık fazla duramadı. {;erisingcri dahklan vard;r; belki Beyoğlunda ka • 
•rvıııverdi. Artık a:&a:>ı öyle bir radda • pabnftları da .• 
>i bulmutlu ki dolaşırken vakit er .• ]ru- Fakat o bey, ne zaman gönnüt bu-
'u geçmi,. Ça,.a, Dervişpaşa sokağı- nu?. Nerede rastlamıt da beğenmiı, gö-] 
llrn önüne vardığı ıırada, karşıki Ka • züne kestinnit? .• Dün bir bugün iki, 
ta.iter camisi minaresinde ikindi ezanı daha iki kerecik gezmeğe çrkb; ikinci
ols:unuyor. Kocası handiae damlar. sinde Beyazıttan geri döndü. Mutlaka 

Eda, solukaoluia kol}lyordu. Tıka • dün gönnüt olacak ki bugün o boyalı 
l'\3cııık halde eYe girdi •.. Kart yine göi • bıyıklıyı peıine saldı. 
•iinde... Eda, bir gün evvel cadc!ede gördü • 

Buna uıklıyac:ak bir yer? •. Zihni ye- iü konak arabalanm, arabacile bir ör· 
l'İlMle delil ki muvafık bir yeri keıfe - ncık elbiseli ve kollan göğse çaprazla • 
.Sip bulsan... Birden, aklını başma al • mıt ispirli, katanalar koıulu, Jmgn" pn
dı: gır zincirli faytonları, kupal.n zihnin • 

- Oturmamağ'ı, bu çileyi çekmeme- de toparlamağa çabfıyor. 
~ göze aldmtan &e>nra kimden, neden içine tehzade kılıklı bir vezir zade 
ltor!nıyor? •• Kim gürüne görür, tasa • kunılmuı fayton veya kupa? •. 
"nın on beşi!.. 

Gayot aoğulduınl Wda yatak odasına 
~. Sandığı açtı; bir bohçanın araaı • 
"- kartı ackup tcltrnr kilitledi. 

Huyu malUm. Bir ıeyi kunnağ:ı baı
'-clı mı, bir dÜ§Ünccsi oldu mu, imkanı 
>'ole yemek yiyemez. Yine rahatsızlık 
~ane etmeedn gayri çare yok. 

Beğazına bir tülbent sardı; tez)on • 
h UZMq> bataniyeyİ üstüne çekti. Şa • 
~~·itle~ -.:;;:__:_c_== 

- Boğazım ıığr.yor, galİha ate,İm de 
~!dedi. 

Yine Kemankaım etekleri tutupnuı
ba: 

- Aman etme, tabi mi? - Vah sulta • 
ı.ım, va..tı aliyetünanun, horozlar tim
" de boğazını mı gagaladı?.. O boğaz 
'incı&'ln senden defü reEolsun da ku -
Sil kuçulara gitsin, bana geçün erni 1. 
Solc pannağnu, tür baıdemciklet"ine, 
'ann daldır benim aizlmal .• Su içtiğin 
1-daJr nerede bakaynn? •• Göster, etra
fını yalıyaeağım, _ 

Eda, butalık edatı bkınmıı, kesik 
~ik sesle: 

- Çoc:alduiu ne çok seviyorsunuz, 
diyordu; bu kadar telaıa ne lüzum var? '°iu afnamdan ne çıkar. Hükmü üç 
)İrmi dört tUt 1 

Şahapta yine tekdunna yok. A w • 
~ kvamm alnına yapı§bnna; elini 
liflijne solana: 

( A rka."1 var) 

öGLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 Pllkla Tllrk mualld8t. 12,50 

Havad\11- l3,0G ~ hattt nı:uznc. 1a~ 
1',00 Muhtellf pllk neırtyatL 

AKlJAM NqllttATlı 
Saat 18,30 Pl!kla dau mwdkiat. 19,30 

Konferan.a: Ooktor İbrahim Zati tarafından. 
20,00 Vedia Rıza ve arkadq:an tarafından 
Türk mualklel ve halk §8rkılan. 20,30 Cemal 
KlmU ve arkadaşlaaı l&ratmdan Türk mu 
siki.si ve halk earkılan. 21,00 (Saat ayan) 
Şehir Tiyatrosu operet kısmı tarafından bir 
temsil.. 22,00 Ajana ve borsa haberleri ve 
erteal günün protramı. 22,30 PlA.kla 10lolar. 
23,00 Son. 

T k 
• 8ALI 

a vım 29 ı. KA. JO ı. Ka. 
Çarıamba 

=====115 Şevval 16 Şevval 
.ıno dot'lfl.I 7 9!'i 7 26 
.JflD batıJ> 16,49 16 49 
~b&tl namu 6 0() 600 
:ltl• D&Jn&ZJ 12 l il 12 17 
lldndl oıwıuı 14,36 f4,M 
4lf&DI naması 16.49 ı tı -19 
Y'ataı namaı.ı 1827 1898 
lJDll&lı 5~8 :ı 38 

y ılm geçen g9Dler1 ~6.i J5-I 
Yllm kalan gUDlert 2 l 

- Vallahi hararetin pek hafif; o da ~~~~~~~~~~~~ 
lenin tlC8Clk kanınm icahab. Kat'iyyen 
böbet denecek ateıin yok! •• 

Ardından, bileğini yakalayıp nabzı. 

... belana: 
- Vakıa bekim mekim değilim, fa -

"-t clarabanın tıldıfmc!an da anlamaz 
'->'ım? Hüclayi lemyezel hakkiçün nab
~ hali tabiide-· 

Dedlc a, Edanın kocasmdıım o dere-

ISTANBUL BELEDiYE.Si 

Şehir Tiqatrosu 

Tepebatı Dram kısm 

Bu akşam saat 
20.30 da 

SÜRTÜK 

mnımm 

llLI~ 
lllUlüıl • ~uda aynlmrıb ki bu mutallatlıldan 

~alııütln sinirlerini ayaldandmyordu. 
tıine ftl'leler herifi bir lcaırk su da bo
ltca1c. 

ŞEHZADEBAŞI FERAH 
TİYATROSUNDA 

At• Bey, yine ev ilaçlarına batvu • Büyük Türk tııüı 
""YONu ı yonisti ve Mnr yt 
• - Dur saltan, fU limanu tıka)'llD, tizmacısı 
~ bir ,_...... et! .• Boğaza lcunı ku-
~ tülbenclin faydası olmaz. Bir bq Pr. Zati Sungur 
'opnı ortadan bölüp, birini sağ öteki • Her gün fevkalfı 
"İ ele 90I hademciiinin üstüne koyup, de oir progra"'' 
lGıbencli &yle aarayım!... Tepeye köpek temsillerine devr 
..... i ufalamak da birebirdir ve la.kin be- ediyor 
~ köpeiin teni olacak .• Bekle aliye -
liiıtan. sokaktan timdi bulup getiri • TAKSİMDE· MAKStM VARYF:l'E 

~! .. 
Eda, t.u defa da İ•ter istemez hep • 
~ razı oldu .•• O al<ıam da yeımek ye
~- Y ,t.ğın içinde, erkenc:!en gözlen· 
"İ lcapedı; uyur E"ibi yapb ve düşünce
,_Yardı. 

Cozanln lnlncle hep o vezir zade 
~. AWGlvehhap Pqanm küçük 
~ ... Zihninde de, eneli o m.I 

Bu akşam 21 dr 

ZOZO DAi.MAS 
TOMAKOS'la 

ESKi HAMAii 
ESKi TAB 
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Çin siyasetine hakim olan 

Çang Kay Şel.;'in r..a~ Mey Litıg 
(Hoş Çağ) 

Çindeki son isyan esnasında Çang ( 
Kay Şek'le beraber kansının ismi de 
en ön safta yer alıyordu. 

Mareşal Çang Kay Şek komünist
lerin eline geçmişti. Onu aramağa ılk 
giden, onu kurtarmağa ilk çalışan ka
rısı oldu. Çünkü, Bayan Çang Kay Şek 1 
kocasının sağ eli vaziyetindedir. 

Mey Ling adını taşıyan bu kadın 
son derece 7.ekidir, çok mükemmel bir 
tahsili vardır. Kocasına kAtiplik, ter. 
cümanlık eden odur ve kocası en müş
kül meseleleri1ti ona danışır. 

Mey Ling'in diğer iki kardeşi de 
kendisi gibi büyük adam karısıdır ve 
onların da ç·nin diğer iki diktatürü 
olduğunu söylüyorlar. 

Bu üç kızkardeşe, doğduktan za
man !':U isimler Yerilmiı:ıti: Ay Ling, 
Mey Ling, Şing Ling. Ay Linğ "Şöh. 
retli Çağ,. demektir, Mey Ling ''Hoş 
Çağ,. manas:na gelir, Şing Ling de 
"Mes'ut Çağ,,. 

Soong ailesinin bu Uç kızından Ay 
Ling en büyükleridir ve bugün Çin 
maliye nazın Kung'un karısıdır Ken
-di · ~}.~ası da Avrupa.da ~1 et
m~ti~. O d.J; Çang Kay Şek'in 'Kansı 
gibi kocasını idare eder, maliye işleri
ni kendisi çevirir. 

İkinci karde~leri Şing Ling, Ame
rikada Üniv~rsite tahsilini bitirdik
ten sonra Çine gelmiş ve Çinin m~
hur ihtilalcisi Sun Yat Sen'le evlen
mişti. 

Ay Ling'i de, Şing Ling'i de evlen
diren annesidir ve kO<'.alarını bulmalı!• 
rma yardım eden o oldu~ gibi, onlar
la evlenmelerini tavsiye eden ge. 
ne o olmuştur. 

• • 1ç1n 7000 serıe sonra 

Üç kız 
kardeş 

Çang Kaq Şek'in 
karısı kardeşleri 
gıbi, Amerıkada 
talısil edıp qeimış 

ve yine kardeşleri 
gıbi, memleketin bu 
ılerı qe/en adamı 

ile evıenm ştir. 

İki kızkardeşi evlenmiş olan M('y 

1 
Lig de az sonra Amerikadan geldi ve 
annesi onu da, ikinci kızmın kocası 

gibi, kumandanla evlendirdi ... 
Çang Kay Şek'in kansı Ameriktt

da.n memleketine gelirken yalnız iyi 
bir şekilde tahsil görmüş olan kendini 
getirmemiş, Çine ba.§ka birşey daha 
kazandırmıştı : 

Ayni zam:ı!ıda i)i bir tayyareci ~ 
lan Mey Ling, Amerikalıların yardımı 
ve açtıklan kredi ile Çin tayyarecili
ğin.i kurmuştur. 

Mey Ling, büyilk bir diplomattır. 

Kocasile görüşmek istiyen siya.si ::. 
damlan, elçileri, gazetecileri kendisi 
kabul eder. Onlara kocası namına be
ynnatta bulunur, muhtelif meseleler 
hakkında malilmat verir. 

Yalnız, görüşeceği insanlar Çinli 
ise Avrupalı kıyafetinde giyinir, ken
disile gelenler Avrupalılarsa o zaman 
da Çinli kryafetile çıkar! 

ÇiNiN DAHiLi V AZIYETI NE 
HALDEDIR1 

Çin, Uzak Şarkta bWunmun dola
yışlle;""Garbtn pek iyi tanımadığı bir 
yerdir. Halbuki, bugün bütUn dünya 
siyaaetine tesir edecek kadar büyük 
ehemmiyet gösteren Çin'in idaresinin 
ne şekilde olduıtunu bilmek lA.zımdır. 

Bugün Çinde dört Çin vardır; 
Şimal Çini Japonya ile temasta 

bulunan parçndır. Burada Japonyanın 
hücumundan korkanlar olduğu gibi. 
Japonyaya iltihak etmek istiyenler de 
vardır. 

İkinci Çin Garp Çinidir. Burada da 
Rusyanın nUfuzu f azladrr. ~nup Cini 
ise bilakis Almanyanm nlifuzu altın
dadır. 

Yeni bir ehram Gezıntiıer: 
_....__ - awwwz=-

Kumandanlardan Sun Yat Sen'in 1.a. 
rısı Şing Ling 

Bütün bunlardan sonra bir de Nan
kin hükümeti vardır ki, asıl resmr 
hükumet budur. Fakat o da tek başı. 
na hareket edemez, daima Amerıkamn 
tesiri altındadır. 

Uzak Şarkta ve bir Çin içinde bu 
kadar çok kuvvetin <',.arpışması ilk ba
kışta çok garip görünür. Fakat bu ga
yet basittir. Çünkü Çini hakimiyeti 
altına geçirmek istiyen Japonya ora. 
da Sovyetıerin nüfuzunu kırmak için 
çalışır. Buna mukabil Amerika da 
Çinde Japonyanın hakim olmasını is
temez. Almanya da Çinde Sovyet nü
fuzunu kırmak ister. 

Onun için daima siyaset cihetinden 
kangık bir memlekettir. 

RadvodA 

1 
- -

Ge/ecek insanlar bız?ün Bir ölüm karşısında 
nasıl qaşadığımızı 

öğrenecekler 

Amerikada, gelecek devirlere yir
minci asnn medeniyetini tanıtmak g::
yesile büyük bir ehram yaptılar. Bu 
ehramın içine, gelecek devirlerdeki in
sanlara, zamanımızın medeniyetini ta
nıtmak için yardım edecek vesikalar 
konmuştur. 

Bu vesikalar arasında Roozevelt'in. 
Stalin'in, Mussolin'nin, Hitler'in, Ja
pon imparatoru Hiroto'nun nutuktan, 
en yeni yazı makineleri, Şarlo'nun bir 
filmi, bir alay gazete ve ansiklopedi, 
otomoblller, planlar, istatistikler ve 
grafikler, paralar. fotoğraflar bulun
maktadır. Hatta bir yolcu tayyaresi 
bile konacak! 

Bu e-hramı yaptıran, Atlanta Üni
versitesidir ve on milyon dolara çık
nuştır. 

Ehramda 8113 senesinde, yani bun 
dan tam 7000 sene sonra gelecek in
sanlara hitap eden bir yazı vardır. 
Ehramı yapan mühendis Dr. Jekobs 
iesap etmiş: Bugün insanların elinde 
·lulunan en eski tarihi vesika bundan 
1177 sene evveline ait bir Mısır tak
··im "dir. Bu takvim bir ehrıımdn 6177 
"ne sa'•'ıınmıı:ı old·ıiiı.ına f'Öre. bugUr

kü vesikalar on b"'vle b r ehramda 
600<L-7000 sene muhafaza edilebile
cektir. 

Dünkü gazetelerin hepsi, onun a
ramızdan ayrıldığını yazdılar. Ben, 
o kupkuru, cansız ve renksiz satır • 
lan okurken, kendi kendime miralay 
Ahmet Hamdi Akçor'un hayatını 

dütündüm. 
Genç, hatta çocuk denecek bir 

yaşta iken, Ahmet Hamdi, Make • 
donya dağlarında Bulgar ve Rum 
çetelerile çarpışmağa başlamıştı. Bir 
demir parçası örsle çekiç arasında 

dövüle dövüle nasıl keskin bir kılıç 
olursa, o da ya~ından evvel olmuş, 

tecrübe potasında ruhunun cevhe • 
rini bulmuştu. 

Konakladığı köylerin miı:afir o
dalarını birer konferans salonu ha • 
line kor, çiftçiye toprağın sırrını söy
ler, bol verimin yollarım gösterirdi. 
Yalçın dağlarda bile okumaktan vaz· 
geçmemişti. Sofya ve Atina darül • 
fünunlarmm idealist köy hocalarile 
kayalıklarda1d C§kiyanm Türk va • 
tanı ir.in bacıka başka ıeyler olmadı -
ğmı ilk sezen ve bildirenlerdendi. 

Takımda böyle olan Ahmet Ham· 
di, böHikte, taburda Ye alayda kud
retinin ölçüsünü genişleterek iz bı • 
raktı. Çanakkalede ba§mdan aldığı . 

S. Gezgin 

yaranın kanlı tacile döndü. Kaflc.asta 
bin kere ölümle karşıb.§tı. Mütare • 
kede zekasile soğukkanlılığım Ana • 
dolu hesabına bir silah fabrikası si· 
bi işletmişti. iş başında korkunç de
necek kadar keskin olan bu büyük 

insanın bir de kadifeli, yumuşak ta
rafı vardı. Üniforma ile askerlik ru· 
hunun kolaladığı bu dimdik ve ger• 
gin vücutta böyle zengin bir sevgi 
ve şefkat kaynağının nasıl frşkırdı • 
ğma şnmnamalc c!den celmez. Fa • 
kat o, böyle idi. 

Bence havattn iki tfrrlü büyük a
dam v,ardır. Biri. r.emle!:et i" cıtün • 
den büvük sarsıntılar yap:::ırak ge • 
c;er. Arknsmdn yeni filizler, baska 

baharbT uyanır. Bunhr "'ün~c ben· 
zerler. Vatanı sar~., f .... lAl~et F:ecele • 
rinden rloihırlar. Öt l:iler s~iz ya• 
şarlar, fırtına kf}parm~7lor: fakat 
gcçti?deri yerlerde sürekli h:::ıyrr iz • 
l•ri, h?7. f,..dakarlık, feraıYat örnek • 
leri hrrakırlar. 

Ahmet Hamdi /\kror. işte bun • 
1:-d~"""'h. Onnn aT~T"Tlızdan avnJışr, 
bir nile ,.~~""T\rl r· v 'Tlrvacak 1'ı\datı 

biivi;l. b;r felakettir. Vatanın batı 

sağ olsun . 



•=====================================-====:=================• 

Madam Slmpsoa 
Büqük bir kralı tahtından 
flazgeçiren kadının hagatı 

====- Yazan: NEWBOLD tlOYES • 

ralla Simpsonu mu soruyorsunuz? 
Onlar sakin Belveder şatosuna çekil
miş iki aşıktan başka bir şey değillerQi 

2-
Gelen kraldı. 
Tahttan feragatinden evvel geçen 

gUnlerde, hiçbir zaman kral, biran için 
ıdahi olsun, sevdiği kadını terketmeği 

dii§Unmemişti. Halbuki ba.Şvekil Bald •

1 
vin, İngiliz krallığı kanunuesasisi reji
mi altında morganatik bir izdivacın ka- ı 

bil olmadığını kendisine ihsas etmişti. 

Geriye yalruz iki hal çaresi kalıyordu: 
1 - Kral Madam Simpsonla evlene

bilir ve onu kraliçe yapardı. 

2 - Tahttan feragat eder, Madam 
Simpsonu kendisine zevce yapardı. 

Şimdi, kralın bu iki şıktan hangisini 
t~rcih ettiğini bütün dünya biliyor. 

Krala deldim ki: 
- Sir, eğer evlenirseniz int!hap ede

c.eğiniz kadının üç vaziyeti olabilir. 
- Ne gibi üç vaziyet. 
- Ya morganatik zevceniz, ya İngil-

tere kraliçesi yahut Madam Windsor. 
- Yüzde 67 nisbetinde haklısıruz. 

Zira morganatik bir izdivacın imkanı 
yoktur. 

- Gene üç ihtimal üzerinde ısrar e
diyorum, fakat küçük bir değişiklik ya
rarak. Wallis kraliçe olur, yahut taht
tan çekilirseniz Madam Windsor olur, 
veyahut onunla izdivaç etmekten fera
~at edersiniz. 

- Mösyo Noyes ben de yüzlde 67 nis 
betinde haklı olduğunuzda ısrar ediyo
rum. Son ihtimal mevcut değildir. Sizi 
temin ederim. 

Beivedere §atosunun yemek salonun
da mi.ikellei bir sofrada yemek yemiş
tik. Yemekten sonra Madam Simpson 
ile halası Machım Bessi Nettim.an, kah
vemizi gelip "buduar,, da içmemize mü
saade etmişle11di. Ben yavaş yavaş kah
vemi içerken, kral; ocağa yaslanmış, 

kentlisine ikram ettiğim bir Amerikan 
sigarasını İiiyordu. Rahat idik ve bu 
akş::1.::urı sük(inu dışanda fırtmalar 

1ıazrrlarurkeıı, tarü edemiyeceğim bir 
§!kilde beni heyecanlandrnyordu. 

Kral Edvard Londradan geleli iki 
~a:ıt olmuştu. Kendisile beraber geçir -
ı~.ğ:m bu iki saati, bu kadar kısaca an
latamam. Binaenaleyh, hikayeme, ha -
~emenin gür scsile: "'Sa Majeste,, diye 
haber verdiği andan itibaren başlama -
l:ynn. 

- Hayır, teşekkür ed"erim, hiç canım 
istemiyor. 

Madam Simpson ile ben, eskiden be
raber içmeğe alıştığımız Amerikanvari 
bir kokteyl yaptık. Bu kokteyl §Öyle 
yapılır: Bir şeker üzerine birkaç dam -
la bitter, iki parça buz ve jizger bur -
bon viskisi, biz bunları içerken, kral ö
teden, beriden, sevdiği bir spor olan 
sülün avından bahsetti. 

Şimw beraber geçirdiğimiz bu akşa-

M rs Simpson 2 '!}Q,§ı'fUkJ. 

nu düşününce; aklı yalnız kendi haya
tmr !değiştirecek olan de~il, fakat dün

yayı saracak mühim meselelerle meş -
gul olduğu halde, bu kadar lakayt bir 
tarzda dereden tepeden konuşabilmiş 
olmasına hayret ediyorum. Sonradan 
öğrendiğime göre, o gün, öğleden son
ra, morganatik izdivaç hakkında, baş -
vekil Baldvin ile uzun uzadıya görüş -
müştü. Böyle bir ihtimal, baztlan için 
Madam Simpsona karşı bir istihfaf aıd
dediliyordu. Fakat mC9ele öyle değil. 

Kral, tebaasına kaqı allllI§ olduğu ta
ahhütlere bağlı kalabilmek için en ha
fif ve en küçük iimidi bile terketmek 
istemediği için bu yolda müzakerelere 
girişmişti. Heyhat 1 Büyük Britanya 
müttehit krallığı içinde herkes gibi, hü
kümdar da kanunuesasiye bağlı ve ta
bi idi. Bu itibarla, başvekille görüşme
lerinden maksadı, sadece morg~tik bir 

Ankara telefonu 

buğday fiyatları 
yüksek 

Anlatan: •••"-"·•kll Haıoar 
-15-

Köylü mu.ını ucuz 
satmak mecburiyetınde Kazhk'ta askerlıkten iser yo~,, talim 

tarlası olmuş 
sürüyor! 

bulunmuyor hane meydanı !ahna 
Ankara 28 (Telefonla) - Ziraat 

vekaletine gelen maıiimata göre buğ- Dört cift öküz 
day fiyatları orta Anadolu mmtaka-

şapan 

larında 4-6 kur~ arasındadır. Rekol
tenin bol olmasına nazaran :ük84.'k 
denebilecek olan bu fiyatların köylü
nün elindeki malı yavaş yavaş piya
saya arzederek fiyat yüksekliğini mu
hafaza etmesile izah edilmektedir • 

Köylü son baharda mahsulünün an
cak 3 de birini satmış bulunuyor, ge
ri kalanını da yavaş yavaş ve müsait 
imkanlar içinde satacaktır. 

Bu hal her sene mutarnssıtlarrn 
cebine giren parayı köylüye kazan
dırmaktadır. Alakadarlar vaziyeti 
köylerde refah:, bariz bir delili ola
rak kabul etmektedir . 

Şark Demiryolları henüz 
tesellüm e dllmıgor 

Aılkara 28 (Telefonla) - Bazı ga
zeteler geçenlerde satın alma mukave
lesi imzalanan ~reğli şirketinin işlet
me işlerinin tesellümü için lktısat ve
halcti tarafından bir heyet seçildiğini 
haber vermektdir. 

Öğrendiğimize göre mukaveleuin 
meriyete geçeceji tarihten önce bu gi
bi bir tesellüm mevzuuzbahis olamaz. 
Mukavelenin meriyet mevkiine geç
mesi için evvela Fransada bulunan 
şirket umumi heyetinin imzalanan 
muka\•eleyi kabul etmesi rnzımdır. 

Fransada Şirket umumi heyetlerinin 
toplanmasl bir takrm merasime tabi
dir. 

Binaenaleyh, tesellüm için, zaruri 
olan bir müddetin geçmesi lazımdır. 

Diğer taraftan da Biiyük Millet l\fec
lisinin de mukaveleyi tasdik etmesi 
lazımdır"'"'.-~ 

ismet lnönü Ziraat 
Vekaletinde 

Ankara 2-8 (Teelfonla) - Başvekil 

ismet İnönü bugün öğleden sonra Zi
ra.at vekaletini teşrif ederek bir müd
det meşgul olmuştur. 

Edirne Belediye Reisi 
Ankara' da 

Ankara 28 (Telefonla) - Edirne 
belediye reisi B. Selim Çarda.kir yeni 
hal ve mezbahadaki soğuk hava depo
su ile şehir pltmının yapılmasını temin 
için Ankaraya gelmiştir . 

Fakat o şekilde girdi ki zavallı beygir 
boynu ön ayakları arasında kalmak 
üzere bir takla atarak düştü. Gayet 
hafif olan sepet araba hayvanın üstü
ne bindi. Hayvan bu vaziyette iken 
kolcular yetişti. Bıçaklan ile gayet ı 
sade olan araba ve hayvan takımını 
paraladılar. Hayvan saatlerce baygın 
kaldı. Fakat ölmeden kurtarıldı. 

Benim bu hadiseden dolayı teessü
rüm son dereceyi bulmuştu. Acele to.-

1 buruma kaçmaktan başka bir çarem 
kalmamıştı. 

* :(. :;. 
Babamın rızasını yalvararak cldık

tan sonra Selaniğe gittim. O zaman 
redif kumandam bacak.sız, değers:z 

Ağr1bozlu Ahmet paşa zade Ali paşa 
idi. Bu zat biraderimin kayın pederi 
olduğundan beni yanına almak istedi 
ise de kabul etmiyerek Sereze gittim. 
Oranın kumandanı mirliva Hakkı pa
şa da beni Serezde alıkoymak istedi. 
Durmadım, Nevrekopa geçtim. Oranın 
alay kunpndanı serasker Mehmet Rı
za paşanın dönüşii, yani Şiikrü paşn 

merhumun kayın pederi miralay hıı

lim, selim, nezih, pek ziyade sofu idi. 
Kusuru askerlikle alakası hemen hiç 
yoktu Gece gündüz Del.ailişerif okur
du. Avam tabirince Cf'nnet ehli bir 
adam idi. Bu zavalh da bana: .

1 
- Oğlum, Razlıktaki taburunda as

kerlikten bir eser yoktur. Talimhane 
meydanı 18.hana tarlası olmuş. Dört çift 
öküz sapan sürüyor. Oraya gidersen 
bin pişman olursun. Burada kal.,, 

Dedi. Fakat ben dinlemedim. Buna 
rağmen Razlığa gittim. Tabur~ hak
Jti:ridaki fena. haberler dalia nk bakışta 
gözüme çarptı. Fakat benlm için ya
pacak bir şey yoktu. 

Buradaki tabura köylerin yardımı 
ile bir mükari ahırı ve bir boruzan 
koğuşu yaptrrılmıff'. Bunlar için i~p 

eden inşaat malzemesi borcunu tama
men protestan olruı bir ani köy verme
miş. Bunların borçlarını tahsil ctnıek 
işi bana düştü. 

İki yüz kadar efrat alarak bir pazar 
gilnü köye gittim Gayet tedbirli ola
rak hareket ettim. Evvel5. sokak ağız
larını tuttum. Sonra köye girdim. Bir 
kaç kiş"nin sofalardan atlayıp kaçmak 
teşebbüsünde bulunduğunu gördüm 
Nihayet bir mektep hocası ile muhtar 

ğildi. Onun için kendisinin cali ıltifat 
larına asla ehemmiyet vermedim. V 
beni zabitler ile bozuşturup yalnız bll 
rakmak için dahi: 

- Evladım, bu tabur be.nim deği 
senindir. Aman bu taburu ıslah e 
Edepsizleri jurnal et.,, 

Tarzındaki sözlerine hiç kulak at. 
madım. Tekliflerinde ısrar edinc.e: 

- Efendim jurnal bilmediğimiz göt' 
mediğim.iz şeyler içindir. Zatiiı.1,. 
yapılan şeyleri görünce aynca jurna.1 
hacet kalmaz.,, 

Diye cevap verdim. 
Binbaşı Abdullah efendi bir gün iJı 

tifat ve vaziyetten şikayette bulunur 
ken kendisine: 

- Efendim, ben bekarım. Bunun içU 
taburunuzda bulundukça memnuniyeq 
le nöbetcıi zabitliğini yaparım. Elimdel 
geldiği kadar hizmette bulunmak istq 
rim. Ancak takdim ettiğim talcririmil 
hükmünü icra ediniz: j 

P'o'is Haberleri 

Bir adam yara1ı 
o arak bu undu 

l•'atihte ıbrahim paşa cadc.esindl 
Ereğlili ~min oğlu Halit, sarhJ 
·rn kışın<lan yaralı 012.rak bulunrnu1 
Tedavisi yapılarak Cerrahpaşa hastı~ 
hane.sine kaldrrrlmı~tır . J 

BlR ŞOFÖRÜ ŞIKA YET - Ak 
rayda oturan ~hrahim kızı 19 yaşmd 
Pakize Şehzadebaşı karakoluna md 
racaat ederek 2202 numaralı şoför Z~ü 
fikann otomobili kendisine cn• .. ··nr 
sağ ayağının yaraladığından şıkay 

etmiş, şoför yakalaıınııştır. 

NlÇtN YAKMIŞLAR- Yarna ot1 
1i sahibi polise müracaat ederek mil, 
terilerden Şevketle karısının sıgıı' 
ra ile yorganın yarısını yaktıklarıJ 
şikayet etmi~. tahkikata başlnnmıştıJ 
OTOMOBİLLE CARPIŞTI - G$ 

)atada nezafet ahı~larmda yatan ~ 
numaralı çöpçü Zeynel Tarla başı 

dan geçcr!icn 1177 numaralı otomob 
carpmış. sağ ayağından yaralanmı 

tır. 

APARTIMANDA YANGIN -Ta 

SA MAJESTE 

Kral içeri hızla girdi ve sağa sola 
bakmadan Madam Simpsona doğru yü
rudil. Hemen pembeleşivcren Madam 
Si:npson, kalktı, ve merasimlerde oldu
~u gibi derin ve zarü bir reveransla e
ğildi. Sekizinci Edvard gülüm.siyerek 
ve şefkatle elini a!dx ve onun endi§eli 
olduğunu görerek, Londrada geçirdiği 

günden, ve şatoya gelmek için katettiği 
mesafeden hiç yorulmadığım söyledi. 
Sonra, yemek için gidip giyinmiş olan 
ve kapıda görünen Madam Nerrimana 
dönerek, her zaman olduğu gibi: 

i.zl:iivaç ihtimallerinin kat'i ve aleni o - ---------------• 
yanıma geldiler. Bana: 

- Beyefendi, bugün hepimizi kıtır 
kıtır kesmiş olsanız size bir yonga ve
remeyiz. Siz sa.fayı hatırla kasabaya 
giriniz. Yarın daha uykudan uyan -
madan biltün borçlarımızı getirip tes
lim ederiz.,. dediler. Bu teminat üzeri
ne döndüm. Hakikaten ertesi günü sa

dmde Cur.ıhuriyet meydanında 15 n 
maralı Şakir bey e.partımanında El 
savct ve l{ri.stinenin oturdukları ka 
tan yangın .-ıkmt~. ~öndürülmii!'ltür. 

- Bessi hala! 
Deldi. Nihayet, büyük bir merasimdi! 

imişiz gibi, W allis beni takdim etti. 
Kral, elimi sıkarken: 

- Gelebildiğinizc çok memnunum, 
c1ecli. Wallis bana sizden çok bahset -
mi§ ti. 

Sonra tekrar Madam Simpsona dö -
ncrck ger. ltalı<jmdan dolayı özür dile
öi: 

- Sarayda, tasavvur ettiğimden faz
la kalı.hm. FevkaHide çok işim vartdı. 

Diye izc;h .etti. Wallis cevap verdi: 
- Zarar yok, Sir, Mösyö Noycs ile 

o k .. dar görüşecek şeylerimiz vardı ki.. 
Kral, rnerasimaiz akşamlar için mem

nuniyetle giydiği ve an'anevi elbiseye l 
tercih ettiği bir İskoç elbisesi giymişti. 
KostUmii::l her tarafx tamamdı. Hatta, 
"~poran" denen ve etekliğin üzerinde 
:.«U<tı ~h ~eyi ı!e vardı. 1 

Bu esnada, Madam Simpsonun üze-ı 
rinde ~iseler ve bm: kovalan bulunanı 

bir küçük masaya yaklaşmıştı: 1 
- Sir, bir kokteyl istemez misiniz? 

larak tetkikine matuftu. Ayni gün, 
Bredford piskoposu çanlar çalarak, yir
mi dört saat içinde bütün İngiliz gaze -
telerinin neşredecekleri beyanabnı et -
rafa yayıyordu. 

RUH METANETi 
Bütün bunlardan sonra, Sekizinci 

Edvard, o akşam, istikbalin kendisine 
ağır ve endişeli saatler yaşatacağını bi
liyordu. Buna rağmen, bizim için mü -
kem.mel bir ev sahibi ve Madam Simp. 
son için dikkatli ve neşeli J:ıir dost gibi 
hareket etti. Onu görünce insanın: 

- İşte, günün mesaisini bitirmiş, e
vinde, ocak başmJda olmaktan mes'ut 
bir hükümdar! 

Diyeceği geliyordu. Kafasında ve 
kalbinde sakladığı hadiseye ait hiçbir 
kelime, hiçbir hareket, endişesini ihsas 
edecek uzunca bir sükut bile yok! 

SOFRADA 
- Sa Maj;:: . tenin yemeği hazır! 
Kolkola, Wallis ile Seki::in::i Edvard, 

yemek salonuna doğ:u ilerlediler. Ma -
dam Nerriman ile ben, onları takip et
tik. 

Sofrada, ocak başındaki neticesiz 
muhavereler dereden, tepeden bahis -
ler olmadı. Mükaleme, muhitin ciddi -
yeti ruhlara tesir ediyormuş gibi, daha 
ciddi bit çekil aldı. Dünya politikasın
dan bah!iedildi. İngilterenln işleri gö -
rüşüldü. Amerika hakkında mütalea 
beyan edildi ve bilhassa, orada, kral ile 
Madam Simpsonun münasebetinin ne 
şekilde istismar edildiğinden bahsedil
di. Kral bana : 

- Memleketinizin, dedi, büyük ru • 

hunu ve civanmertlik dilşüncelerini bil
diğim için, matbuatrnızın Amerikalı o
lan ve benim dostum bulunan bir ka -
dma kat1ı almış oMuğu vaziyeti anlı -
yamıyorum. 

Ona, Wallise anlattıklarımı tekrar 
ettim: 

- Elinize yalnız, gayri müsait ne~
riyat yapmış olan gazeteler geçmiş. Fa
kat mesleki kanaatimi sorarsanız, mat
buat neşriyatının yüzde yetmişi, Wal -
lisin lehinedir. 

- Sözlerinizden pek memnun oldum. 
Birleşik Amerikanın büyük bir takdir
kan olduğum için, ittifakla "lehe,, neş
riyat yapılmasını bekliyordum. Fakat 
size açıkça söyliyeyim ki Amerika ga -
zetelerinlde okuduğum şeyler hiç de gü
zel değil. 

Madam Nerriman muhavereye pek 
az iştirak etti. Madam Simpsonun kral
la, nazik meseleler üzerinde münakaşa
lar dinlemeğe t~rcih ediyordu. Wallis 
ne zam:ın nazik bir noktaya temas et
se, hizmetçilerin anlamaması için al -
manca konuşuyordu. 

Esmer bir ba§ın yanında sarışın bir 
baş, şefkat dolu hareketler, bir ocak ba
şı, bir sofra, mütekabil ve yürekten ge
len bir sevimlilik, bana, bir akşam için
de, bütün dünyada mevzuubahsolan bu 
hakikat hakkında, binlerce mücerret ke
limeden ıdaha çok şeyler öğretmişti. 

Sekizinci Edvard ile Madam Simp -
son mu? 

Ciddi Belvedere şatosuna çekilmiş 

bir çift aşıkı 

(Arkası oor J 

ÇAM KORULU<iU TUTUŞTU 
Beı:ıiktaşta Prens Fuadm ltöşkU ark 
smdaki C'alcmn c:am koruluğunda h 
yolcu tarafıncbn ahlan si~nrndnn ~· 
ıtm ('tkmrc-ı. bii"iime01inP meydan nri 
meden ~Öl'dilrUlmüc;;für. 

bah namazı araların geld"ğini gör- ---------

Gümrk : ş,eri düm Köylüler borçlarını fazlasile ge
tirdiler. Kendilerine memnuniyet be-
yan ettim. Aynı zamanda borçlarını Gümrük idaresinin Galataya ta 
vermek için, neden dolayı kendilerinin ması işinin ne şekilde ve ne kadar m · 
öbür köylerden geri kaldıklarını sor- det içinde tamamlanacağı hı..kkın 
dum. Bana: liman işletme idaresi bir sirküler h 

- Efendim, biz devlet için sör. ver- zırlayarak aHikadarlara dağıtmış 
dik. Binbaşıya ev yaptırmak borcu- Bu sirkiilere göre 1 kanunusani 19 
muz değildir. Binbaşı köylerden gelen de idarenin muamelat gişeleri Gala 
keresteler ile kendi evini yaptırdı. E- da rıhtım üzerinaeki muamelat bür 
ğer senden ba.cıkası gelseydi yine bun- sunda toplanacaktır • 
lan gctirmJyeeektik,, Sonra ahır ve Gümrükler baş müdürlüğü mua 
koğuş inşaatına başladık. Iat gişeelri de Calatada Çinili rıh 

Bir gün tabur binbaşısı yanıma. ge- hanında faaliyete geçecektir. 
terek benimle dertle.:n:cğe başladı. Şubat ayında diğer bütiln bürol 
Zabitlerin fenalıklarından şikuyet etti. merkez rıhtım hanrna taşınmış bul 
Halbuki benim aldığım malumat ken- nacaktır. 
disi fenalarm fenası idi. Bu adam oku- Yalnız ir. ticaret muamelatına 
yup yazması az, fakat fıtraten gayet büro gilmriik ticareti dahiliye rniidi 
şeytan, her gelen yeni zabite fazla yüz Jii~ii bilroları gibi İstanbul cihetin 
verir, adeta fenalığa sevkedcr, bir gün k::tlncak. Galat.ada n~ıl:ıcak biiro 
kilerci zabiti oldukları zaman yakalar, "İşletme ı::ıervisi muamelat gi~esi,. 
ellerinden bir daha fenalık etmiyece- · ınbuldnkine ele "iç ticaret mcamel 
ğim diye senet alır, ondan sonra ken- gi!'lesi,, denecektir 
disine adeta esir eder, bu sn.yede ken-

disi her türlü fonalıklan yaparmıe. 'F' SEZ AR 
Binb:ışmm yanıma gele-rek dcrtles-

meğ'e b::u:.ılamast, bana iltifatlarda bu-1 Dün ve Y~n tercüme külliyabndaud 
lunması da beni talıakkfü::ıü altına al-1 Fıyatr 40 kuruştur 
ınak teşebbüsünden başka bir şey de-
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Müessesatı Tüccariyenin 

Ehemmiyetle Nazarı 
Dikkatine 

Senebaşmm yaklaşması dolayıaile müessesatm yapacakları se· 
nelik ilin mukavelelerinde HABER ve KURUN gazetelerine veri· 
Iecek ilanların yalnız Servisimiz tarafından yaptmlacağı ve bilvasıta 
ilin almnuyacağı alakadar müessese) erin ıimdiden göz önünd\.. bu
lundunnalarmı dileriz. 

VA KD T (f3l ır©> tP> al~ aı !Fil §1 a 
s~ırvns;n 

~----------------------------------~ı 
Mühim ilan 

Tesisatı Elektrf kiye 
Şirketinden: 

Türk Anonim 

Tesisab Elektrikiye Türk Anoninı Şirketi, memurın n 1936 
senesine ait "pembe" renkte ve "mustatil" şekilde hüviyet kartları
nın 1 llcinciknnun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 senesi için 
muteber olmak üzere "mavi" renkte ve "mustatil şekilde kartlarla 
tebdil edileceğini muhterem müşterilerine arzeder. 

MezkUr kartlar:m baş tarafında şirketin ünvam yani ''TESl
SA Ti ELEKTRlKIYE TÜRK ANONlM ŞİRKETi" ve eğri olarak 
1937 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olnuyan kutlar usulüne gayri muvafık ad
dedilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmabdır. Şirket, müşterile
rin İ!bu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olar 
neticeler İçin her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. 

DiREKTÖRLÜK ·---- . • • • • • - • ı: "f~ 

Posta T. r"A"'I• Levazım Müdür öğünden: 
Ulus ve Kurun gazetelerinh, 22 -12-936 t~rihli nüshı:ı.Jarmda ek -

silbne müddetinb en etin uzatıldığı ilan edilen 16390 metre 5 Mı M askı
Lk tel ile 51500 metre çelik aslahk Halata yine talip çıkmadığından 25-
12--936 dan itib.;cn bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır. 

Muhammen bedel 3195 temin at 240 liradır. 
isteklilerin nkarada Posta T. T. U. Müdürlüğü satmalma Kornis • 

,onuna müraca.:ı.l ' "4"I. ( 3809) 

~..;.;....;...._l:..;;.s_tanbul Gümrük Başmüdürlüğünden: 

l lstanbul Levazım Amirliğ 
Satın alma 

Kc misyonu Hanlar1 

Hast.nhaneler için 31-12-936 
tarihinde kapalı zarfla alınacağı ilan 
edilen İki bin karyolanın münakasa
sı yılbaşı tatiline tesadüf ettiğinden 
kapalı zarfla eksilhnesi 4-lkincika· 
nun-937 Pazartesi günü saat 15,30 
da lstanbulda Tophanede Satmalma 
komisyonunda yapdacağı. (263) 

(3706) 

Hastaneler için iki bin adet çelik 
somyalı demir karyola 31/ 12/1936 
Perşembe günü saat 15.30 da latan· 
bclda T ophanedc Levazım amirliği 

salmalma Komisyonunda kapnlı 

zarfla eksiltmesi yap ılacaldrr. T a.h • 
min bedeli 48000 lirnrur. ilk temina
tı 3600 liracL.-ı-. Nümuncsi Komia • 
yonda görülebilir. Şartnamesi 240 
kuruş mukabilinde komisyondan a -
lmır. İsteklilerin kanuni vesikalariy
le teklif mektuplarını ihale saatin • 
den bir saat evvel komisyona ver · 
meleri. (262) (3586) 

~ " 

rı Hediyeleri . ~ 
~ -!e Kütüphanemiz, sayın müşterileri- ii 

1 
ne birer yılbaşı hediyesi vermeği ka- · ?: 
rarla§tmnıştrr. iİ 

Bunun için 1 Kanunusani 937 ta- 55 

1 rihinde çıkacak olan KURUN gaze- Ü 
·ı tesinin senebaşı nüshasını almak ka- ı·: 
İ fidir. KURUN gazetesi bu nüshası -
1 nın baş tarafına konacak ilanımızda ı·i 
~ bir numara bulunacak ve bu numa - .! 
:: ralı kısım oradan kesilip saklanacak- tır. 6 Kftnunusani 193 7 Çarşamba 55 :: :: 
H günkü KURUN gazetesinde kazanan numaralar ve kazandıkları h..ediy_~ler :: 

=ı " ı. ilan edilecektir'. .. 
~ $ 
~ ~ !I Hed·yeler li 
İİ 1 inciye 38,95 lira loymcl.inde 60 ciltlik Dün ve Yarın kolleksiyonu ff 
:: 2 nciye 27,50 ,. ,, 40 ,. Dün ve Y ann kolleksiyonu =~ ·= :: h 3 üncüye 14,25 » ,, 20 ,, Dün ve Yann koll~siyonu ii .. ·~ 
:; 4 üncüye hviçrede gayet nefis bir sur ette ve renkli olarak basılan Uzalı ii 
·: .. .. :. :: Sark re$samhn albumu. :: 
5: 5 U:Ciye yine renkli ve nei'iı bir manzara albümü. Ü n 6 ncıya renkli fevkalade bad:::ı bir kele bek al1>ümü. Iİ 
H 7 nciye u ,, isti riclye albümü. al 
i.l =.ı 8, 9, 10 uncuya, Kitıaıp ve Kitapçıl.k mecmuası altı aylık ciltli kollclı:si-

1: ~ 1 yonu. ı. il 10 - 15 inciye "VAKiT" kütüphane ~i Cep kitapları serisi. fi 
:: 16 - 20 ,, Cemal Paşanın habra lan. r 
1 " ı. 21 - 25 ,, Ayaşlı ve Kiracıları romanı. 1: 

il 26 - 30 ., T opez piyesi ı.· 
! 31 - 35 ,, Savattan Barışa rc:m.am. • 

.i 36 - 40 ,, Milyonerin kızı romanı. i: 
11 40 - 50 1Kı!ıder" cep kitabı. i 
~ " i ;! SO - 60 ,, Olimpiyat oyunları. : 

i·: 60 - 70 ,, Kleran.s T CJTas eırru-ı roman. i 
J • 70 - 80 ,, Yugoslavya.da seya.1ı:ı t notlan. i 
U 80 - 90 ,, Şark Ekspresinde bir cinayet rom.mu. ~ 
İİ 90 - 100 ,, Etrüsk vazosu romanı. i 
H Kazanan numaraları ellerinde bulunduran sayın müşterilerimiz kü- [ 

il tüphanemizden geçerek kendilerine düşen h ediyeleri alacaklard:r . 

1 
[Kendisine bu hediyelerden biri isabet eden num:ıralar, şayet daha önce ayn! 

lı eseri edinmiş bulunuyorlarsa bunun yerine bir ba.~ka muadilini de alabilirler.] 

I! ....................................................................................................... . • Başmüdürlük servislerile İstan bw f tlıalat gürnrfüfünün Galatada . ~ ----~---~--~-'---~ 
Rıhtım caddesinde yeni gümrük bina sına nakilerine başlanmıştır. Alaka . 

•• 5 
:: VAKiT Kütüphanesi, kendi neşrettiği eserlerden ba§ka : 

darlar nakil vaziyetini gümrüklere as ılıruş olan ilanlardan öğrenebilirler. 

(3821) 

Nafıa Vekaletinden: 
12/Şubat/937 Cuma günü saa t 15 de Ankarada Nafia V ~aleti mal 

zeme Eksiltme Komisyonu odasında 104.000 lira muhammen bedelli 2000 
ton Krcozotun kapalı zarf usuliyl.e ~k silhnesi yapılacaktır. j 

Şartname ve mukavele pro)esı 520 kuruş mukabilinde Vekalet Mal-
zeme Dairesinden verilecektir. 1 

Muvakkat teminat 6450 liradır. 
1 

Pektorin 
Pel{torin 
Pektorin •• 

- Öksürü~ünüz mü var 1 
- Nezle mi oldunuz? 

- Bronşite mi tutuldunuz ? 

Pektorin,den şaşmayınız! 

Pektorin 

Pektorin 

. l 
l .. J.:' Devlet Maıtbaası ne§rİyatmı, Avrupa memleketlerinde basılan en '=·E 

yeni ilmi, edebi, içtimai, siyasi ve felsefi eserleri, bbbi kitaplar-
la mecmualan ve herkesi m...."'1Mlun ettiğinde hiç şüphe olmıyan 

9 : 

~ 
en son ve en yeni moda meanualanru da müıterilerinin emirim- S 
ne amade bulundunnaktadır. ! ! 

HOH•HH•~:::~~~;··~::;:·~:~~::~·;·:;:~:;:~·.·•;;;~~•H•••••• HHOH•H••••••ou• l 
:::::: :::::::::::::::: :: ::: ::: ::::: :: :::::: ::: :: ::: ::: :: : :: ::::::::: :::: ::: :: ::: ::: ::::: :::::::: :::::: :: ::::::::::::::. 

Jandarma genel komutanlığı Anl<art 
satına!ma komisyonund • 

Bir tanesine 825 kuruş fiat biçilen Dokuz yüzden bin altmış altıyc 
kadar Battaniye 4-fkincikanun-93 7 Pazartesi günü saat 1 O da kapalı İsteklilerin teklif mekutplannı Resmi Gazetenin 7-5-936 taril• 

ve 3297 sayılı nüshasında çıkan tali matnameye göre Nafia Vekaletinde!' 
almmrş vesika ile birlikte 12-Şubat-937 Cuma günü saat 14 e kadar Pektorin 
Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri l&zmıdır. (2184) (3790) 1 

zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Şartnamesi parasız olarak komisyondan alm~bilccek olan bu eksilt 

meye girmek İslİyenlerin altı yüz elli dokuz lira elli dokuz lruruşluk il! 
teminat makbuz veya banka mektub u ile kanun ve şartnamede yazılı ve 
sikalar içinde bulundurulacak teklif m ektuplanm belli vaktinden bir sat. 

============:===========----=====--------!:...' -- KUTUSU 3$ KURUŞ 

-

. ~ .. n~IRUMAl·MA~MUlmAJEtZAIESl.SIRml 
. . . . . . . ' . -: 

ı ZAY! evvel Komisyona vermiş ohnalan. (2071) (3608) 

Senelik Muhammen ilk . Nammuza ait 45/ 42.019 numaralı J d J k İ J ..... A k 
Kirası temmatı ve 16.11.936 tarihli Derince gümrüğü an arma gene OffiU an Igl n af[ 

Büyükclerede Büyükdere cadde '\. 
sinde 90 N. h kahve yanında 67 met
re murabbaı arsa. 

Büyükderede Ma)bz çarşısında 
219 N. lı kahve karşısında 225 met
re murabbaı yol artığı. 

Y eniköyde Tekke sokağında 

14/ 16 N. da 2234,60 metre murab-

13 0,98 

1.88 

baı arazi. 30 2,25 
Y ukanda semti, senelik muhaın men kiralar:Ie ilk teminatları yazıh o

lan mahaller ayn ayn kiraya verilmek üzere açlk arttırmaya konulmuş 
ise de belli ihale gününde giren bulu nmadığmdan arttırma 4-1-937 
Pazartesi gününe uzatılmıştır. Şartnameleri levazım müdürlüğünd~ eörü -
lebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya m~ktubHe 
beraber yukıında yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bulunmahc!ll'" 
lar. (8.) (3835) 

!stsnbul Komutan1ığından: 
Haydarpaşa Hastanesi inşaatı için muktedir bir fen mc:rıuruna lü · 

zum varda. Şartlarını anlamak üzere isteklilerin Komutanlık 9. Şubesine 
müraeaatlan ilan olunur. (3741) 

başmemurluğundan almış olduğum · J k • d 
makbuzu zayi cttiın. Yenisini çıkara- Satına ma 0ffiJSY0flUil an: 
cağımdan eskisinin hükmü olmadığını 
ilan ederim. 

lstanbıtl Sirkeci Ya1'ı7d5ş7cii cail~ 
desi M iUıiirdar han N o. 24 

izzet Börii 
(V. No. 19985) 

Dr. Hafız Cemat 
LOKMAN REKt:M 

Dahiliye Mütehauun 

Pazardan başka günlerde (2 den 6) 
ya kadar İstanbul Divanyolu (104) ye 
ni numaralı hususi kabinesinde hasta
lara bakar. 

K:ı.b ne ve ev t~lefonu: 22398 Kışlık 
telefon : 2::.044 

Salı. cumartesi sabah (9 1/ 2 - 12) 
saatleri hakiki fukaraya mahsustur 
Herkesin haline göre muamele olunur 

Bir tanesine yüz yirmi beş kuru f paha biçilen on bir bin matra ta 
ahhüdünü yapamıyan müteahhit hesabına 30,.....B. Kanun. 1936 Çarşam 
ba günü saat onda pazarlıkla satın al macakbr. 

Şartnamesi parasız Komisyondan almabilece!t olan rnntra paznrlığı ~ 

na girmek İstiyenlerin yukarıda yazı it gün ve saatinde (1031) lira (25/ 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya B ıınka mektubu ile Komisyona başvur 
malan. (3578) 

Türkiye Büyük 
idare heyetinden~ 

Millet 

1 - Doksan bin litre benzin alrnaca1:tır. 
2 - Şartno.me her gün Büyük Millet Medisi Daire 

bedelsiz olarak alınabilir. 

Meclisi 

3 - EksHtme 7-1 - -937 Perşembe günü saat 15 de Büyük 
Meclisi İdare Heyeti odasında olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uauliyle olac::aktrr. 
DOKTOR 5 - Muvakknt te.minat 877 lira 50 kum~tur. 

I-Jüseyin Usman 6 - Teklif mektı..'!>!an 7-l-G37 Perşembe günü saat 14 de ltad.. 
Sabık Haseki h:ı.stah:ıncsi dahiliye l<lare heyaline verilecekılr. Bu saatter. sonr:ı mektuplu kabul edilmez. 

mütehassrsı. Laleli, Lütuf, apartımanı 7 - . Şartnamenin 4 fü,cü maddesinde h:tenilen vesikalar teminat"!' 
Saat 4-7 ye ka".!ar Tel: 22459 konduğu zarf içerisine konulmuı olacakta. (2126l (36722 
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ARKA · ÇA AM 
mUstabzaratı bu sözü teyit eden güzel yurd toprak larıoıo biricik imal kaynağıdır. 

Mercimek unu 
Bezelye " 
Faşµ ıye 

" Patates 
" Çavdar 
" 

Nohut 
" Pirinç " 

Bakla 
" Yulaf 
" 

Arpa 
Buğday nişastası 

Pir_f ç nişastası 
KORNFLOUR 
[lrfısır .unu hulasası} 

Kırmızı biber 

Beyaz bibe1 

Yenibahar 

Karabiber 

Zencefil 

Karanfil 

Ki~yon 

Tarçın 

Salep 
{Kutu ve Paketleri) 

Sofra tuzu 

Mem'ekette bu maksatla kurulmuş ve her şeye rağmen (21) sene neslin gürbüz yetişimine 
tevakkufsuı hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. 

Yavr-u1aranıza doktorlar1nızın tertip ve tavsiyeslle verece§inlz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektfr 

ç A A A R K A 
Dünya.dt beynelmilel §C>hreti haiz etlerile kat'iyen omuz omuzedır. Dalıa üstiinünün bulu.nınau miimma deji)dir. Tekm" 

muhayyerdir. Her yerde dalına taze olarak bulacaksınız. 

Adres : Beşiktaş Kılıcali T. 40337 
. ~ -. .~ ~ ... . 

................................ , 
Mühim ilan 

Türk Anoninı Elektrik Şirketinden: 

Ere~ Şirketi, memurinin 1936 senesine ait "ye§il" renkte ve 
mustatil -.ıde hüviyet kartlarmm 1 lkincikanun 1937 den itibaren 
iptal eclilerek 1937 sen~i için muteber olmak üzere "pembe" renkte 
ve "mustatil §eklinde" kartlarla tebdiledileceğini muhterem mütterile
rine bildirir. 

MezkUr kartların bat ta.rafında §İrketin ünvam yani "TÜRK 
ANONİM ELEKTRİK ŞİRKETi" ve eğri olarak 1937 ibaresi yazı
lıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde
dilerek hamilleri hemen polise ihbar olurunahdır. Şirket, müıterile
rin qbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. DlREKTöRLOK 

----· ' ~ ~ - . . . . . . . . 

Mühim ilan 
/stanh'!lda Hava Gazı ve Elektrik ve 1 eşeb
bü$alı Sınail}e 1 ürk Anonim Şirkeiınden ~ 

latanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve T e§ebbüsab Smaiye Türk 
Anonim Şirketi memurinin 1936 senesine ait "kül" renkte ve "mws
tatil" tekilde hüviyet kartlarmm 1 lkinciki.nun 1937 den itibaren ip
tal edilerek 1937 senesi için muteber olamk üzere "turunç" renkte 
ve "mustatil" şekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem m\i!teri
lerine arzeder. 

Me.zkUr kartların baş tarafında §irketin ünvanı yani "IST AN
BULDA HAVA GAZI VE ELEKTRiK VE TEŞEBBÜSA Ti Sl
NAlYE TÜRK ANONiM ŞiRKETi" ve eğri olarak 1937 ibaresi ya
zılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde
dihnık bimilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, mütteıile
rin i§hu ihbarnameye riayet etrnemeler\nden tevellüt edebilecek olan 
neticeler idn he-r mes'uliyeti şimdiden reddeyJer. DiREKTÖRLÜK 

BANKAYA 
YATIRILAN DARA ~Yi 

EKiLMi~ TO~UM Gi9i VtRiMUDiQ. 

UOlANTS( OANr ONi ~: 
KAQAK6Y PALAS ALAL~MCi HAN 

1937 YILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

Bµyük ikra'1liyesi 
500,000 L1radır 

Aynca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000. 
30.000, 20.000 liralık ilaamiyeler va rclır. 

Bayilerde bilet bu.lamıyan mü§ terilerimizin Piyango direktörlük gi -
§e8İle Galatuarııy mektebi yanmdaki gişemize müracaat etmeleri rica o -
lunm ... 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Müstahkem Mevki krt'atı için ka
palı zarfla 412000 kilo yulaf sabn a
lınacaktır. Y ulafm beher kilosuna 6 
kurut 50 santimden 26812,5 lira bi
çilmiştir. ihalesi 14-1-937 Per -
şembe günü saat 15 de Çanakkalede 
Müstahkem Mevki Satmalma Ko -
misyonund:ı yapılacdmr. istekliler 
ihaleden bir saat evvel teminat akçe
leri olan 2109 lirayı ve ihale kanu
nunun 2, 3 üncü maddelerindeki ve
saik ile bir saat evvel komisyona mü
racaat etmeleri. (550) (3825) 

Ankara garnizon lat'at ve mües
sesat ve hayvanatı ihtiyacı için 
675700 kilo arpa veya yulafın ka • 
pah zarfla eksiltmesi 14-İkiiıcika • 
nun-937 Perşembe günü saat 15 
de Ankara Levazım amirliği Sabnal
ma komisyonunda yapılacaktır. Ar. 
pamn tutan 25338 lira 75 kuruştur. 
llk teminatı 1900 lira 41 kuruttur. 
Y ulafm tutan 33 785 lira olup ilk te
minab 2533 lira 88 kuruştur. Arpa
nın şartnamesi 127 kuruş, yulafın 

şırtnamesi 169 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. isteklilerin ka
nunun 2, 3 üncü maddelerindeki ve· 
sika ve teminat makbuzlarını havi 
teklif mektuplarım belli gün ve sa -
atten bir saat evveline kadar komis· 
yona vermeleri. ( 551 ) ( 3824) 

Krklareli Tüm K")mutanlığı bir • 
likleri ihtiyacı için 2JOOO kilo ma -
kama satın alma~:a.ktır. Muhammen 
fiatı 25 kuruş oluı> tutan 5000 lira· 
cin·. ilk teminab 375 liradır. Şart -
namesi her gün Tüm Sabnalma Ko
misyonuncb görülebilir. Açık eksilt
me ile alm~caktır. f.h:llesi 12-1-
P37 Snlı ,,.ilııii ~aal 14 dedir. latek • 
ı;hrin dii ~i:n ve ~=-"'· tc teminatla
rifo Tiin s:ır..ın-ılma Kl"'jmisyonunda. 
bulunmr.lan. (552) (3322) 

Kırklareli Tüm Korautzınlığı İ3 • 

tihkiim uışa ambannda mevcut 
15000 köhne ve 15000 müstamel 
bo~ çimento to'rta; aÇık ·~ksiltme ile 
~°'t~lac~l:ill'. MUhammen tutan 1125 
liradrr. ilk teminatı 84 lira 38 kurut
tur. İhalesi 11-1- 937 Pazartesi 
günü saat 14 dedir. İsteklilerin belli 
gün ve saatte teminatlarile Tü-n sa· 
tınalma Komisyonuna gelmeleri. 

(549) (3823) 

Kirahk k3ğir ev dUk!(ln 

Be.1iktaş Vakıf Akarlar I daresin
dcn: 

İkinci Abdillham.it vakfı akarların
dan 2, 5. 11, 13, 27, 29, 30, 33. 35, 37, 
45, 46, 60, 78 numaralı evlerle 15, 19, 
20, 24, 43 numaralı dükkanlar pazar .. 
Irk suretile kiraya verileceğinden is
teklilerin ilkkanunun 30 uncu çarşam
ba gilnU saat on ikiye kadar Beşiktaş. 
ta Akaretlerde 54 numaralı mütevent 
kaymakamlığına müracaatları. 

Sahibi: ASIM US - V AKIT Matbaa.eı Neşriyat Direktörü: Refik A. !levengıl ı ~v. No. 19987). 


